ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Διατάξεις για την ολοκλήρωση
της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων – Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
ΤΜΗΜΑ Α΄
Διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών
Ίδρυση φορέα άρθρου 2.2 (vi) της από 14.11.2014
Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (ν. 4422/2016)
µε τη νοµική µορφή Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) µε την επωνυµία
«Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων
εντός του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού - Αγίου Κοσµά
Άρθρο 1
Ίδρυση φορέα
Με την προτεινόµενη διάταξη ιδρύεται Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων χώρων εντός του Μητροπολιτικού
Πόλου Ελληνικού- Αγίου Κοσµά, για το σκοπό της πλήρωσης της µε την παρ. vi του Άρθρου 2.2. του
ν. 4422/2016 θεσπισθείσας αναβλητικής αίρεσης, σύµφωνα µε την οποία η αγοραπωλησία των πωλούµενων
µετοχών δυνάµει της σχετικής σύµβασης τελεί, µεταξύ
άλλων, υπό την προϋπόθεση της θέσεως σε ισχύ νοµοθετικής πράξης, µε την οποία θα συστήνεται φορέας επιφορτισµένος µε τις εξουσίες που είναι αναγκαίες για τη
διαχείριση και λειτουργία όλων των κοινοχρήστων χώρων, υποδοµών, έργων και εξοπλισµού εντός του ακινήτου, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικώς και µη περιοριστικώς, της διοίκησης λειτουργιών, της συνήθους τακτικής και έκτακτης συντήρησης αυτών και κάθε άλλης
σχετικής υπηρεσίας, καθώς και την αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση οποιονδήποτε ανταποδοτικών τελών
και ανάλογων, ήτοι ανταποδοτικών και µόνο, χρεώσεων.
Ο Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων λαµβάνει τη νοµική µορφή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, έχει κοινωφελή και µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργεί
προς χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, ο δε Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ο Εσωτερικός Κανονισµός
Λειτουργίας του Φορέα µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών.
Άρθρο 2
Σκοπός και αρµοδιότητες Φορέα
Στο αντικείµενο του σκοπού του ιδρυόµενου Φορέα
Κοινοχρήστων χώρων εµπίπτουν, κατά πρώτον, η διαχείριση και η διαρκής λειτουργία ή ετοιµότητα σε λειτουργία όλων των κοινόχρηστων χώρων, υποδοµών, έργων
και εξοπλισµού που βρίσκονται εντός του ακινήτου (συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικώς και µη περιοριστικώς
της διοίκησης λειτουργιών, της συνήθους τακτικής και έκτακτης συντήρησης αυτών και κάθε άλλης σχετικής υπηρεσίας) και, κατά δεύτερον, η αποκλειστική είσπραξη
και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και

ανάλογων χρεώσεων. Ειδικότερα, µε την παρούσα ρύθµιση προβλέπεται ότι ο Φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, την περισυλλογή και µεταφορά απορριµµάτων, την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροφωτισµού, τη µέριµνα και τη λήψη µέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους, τη συντήρηση και διαχείριση οδικών υποδοµών, την ονοµασία των οδών, πλατειών, την τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και την αρίθµηση κτισµάτων,
τη διενέργεια δηµοπρατήσεων στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, την έγκριση, τον έλεγχο και την παραλαβή
έργων και εργασιών τα οποία ο Φορέας έχει δηµοπρατήσει στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, τη συντήρηση
και αποκατάσταση ζηµιών του πάσης φύσεως εξοπλισµού, καθώς και τη φύλαξή του και την παραλαβή και αποθήκευση των πάσης φύσεως εφοδίων και υλικών συντήρησης, καθώς και τη διαχείριση αυτών. Με την παρούσα, προβλέπεται πρόσθετα ότι στην αρµοδιότητα του
Φορέα δεν συµπεριλαµβάνεται η έκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, ότι ο ανωτέρω
δύναται να εκδίδει αποφάσεις για τη ρύθµιση θεµάτων
της αρµοδιότητάς του και ότι το οικονοµικό αποτέλεσµα
της λειτουργίας του δύναται να διατίθεται αποκλειστικά
και µόνον σε εργασίες συµβατές µε την εκπλήρωση του
σκοπού του, σύµφωνα µε την αρχή της ανταποδοτικότητας και την πάγια και διαµορφωµένη, ήδη από τη δεκαετία του 80’, νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας,
σύµφωνα µε την οποία η έννοια της ύπαρξης κερδών έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την αρχή της ανταποδοτικότητας (ΣτΕ 981/92, 2063/86 και Στε 981/92, 2623/85).
Άρθρο 3
Έδρα Φορέα
Με το παρόν άρθρο προβλέπεται ότι η έδρα του Φορέα
ορίζεται εντός των ορίων του Δήµου Ελληνικού-Αργυρούπολης και εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσµά και ότι, µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του, δύναται να ορίζεται ως έδρα του και άλλος Δήµος εντός του Νοµού Αττικής.
Άρθρο 4
Σύνθεση Δ.Σ. Φορέα
Με την παρούσα ρύθµιση ορίζεται εννεαµελές Διοικητικό Συµβούλιο του Φορέα Διαχείρισης, συγκροτούµενο
µε σχετική κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Εσωτερικών. Ειδικότερα,
το Διοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από ένα µέλος, υποδεικνυόµενο από τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού εντός των οποίων κείται το ακίνητο, ως Πρόεδρο, του Διοικητικού
Συµβουλίου του Φορέα, τρία µέλη, µε τα αναπληρωµατικά αυτών, υποδεικνυόµενα από το Δήµο Ελληνικού-Αργυρούπολης, ένα µέλος, µε το αναπληρωµατικό του, υποδεικνυόµενο από το Δήµο Γλυφάδας, ένα µέλος, µε
το αναπληρωµατικό του, υποδεικνυόµενο από το Δήµο
Αλίµου, ένα µέλος, µε το αναπληρωµατικό του, οριζόµενο από τον Υπουργό Οικονοµικών, ένα µέλος, µε το αναπληρωµατικό του, οριζόµενο από τον Υπουργό Εσωτερικών και ένα µέλος, µε το αναπληρωµατικό του, οριζόµενο από τη Διοίκηση της εταιρείας µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.». Η
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πλειοψηφία της σύνθεσης του Διοικητικού Συµβουλίου
του παρόντος ανήκει στην πρωτοβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση δεδοµένης της έντονης τοπικότητας από την οποία
διακρίνεται η φύση των αρµοδιοτήτων του Φορέα Διαχείρισης, καθώς και του αδιαµφισβήτητου τεκµηρίου αρµοδιότητας που οι ίδιοι οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθµού κατέχουν επί των εν λόγω εργασιών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων χώρων.
Με την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται ακόµη ότι
τα υποδεικνυόµενα µέλη του Δ.Σ. και οι αναπληρωτές
τους γνωστοποιούνται στον Υπουργό Οικονοµικών και
στον Υπουργό Εσωτερικών από τους υποδεικνύοντες
φορείς εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σε
αυτούς σχετικής έγγραφης πρόσκλησης, ενώ Σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησης υπόδειξης µέλους ή µελών και των αναπληρωτών τους εντός της προθεσµίας
του προηγούµενου εδαφίου, ο Υπουργός Οικονοµικών
και ο Υπουργός Εσωτερικών διορίζουν στη θέση των ελλειπόντων µελών πρόσωπα εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας σε αντικείµενα συναφή µε τους σκοπούς του
Φορέα Διαχείρισης. Με τροποποίηση της απόφασης
τους, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ο Υπουργός Οικονοµικών και ο Υπουργός Εσωτερικών δύνανται να αντικαθιστούν υποδειχθέντα µέλη φορέων, κατόπιν γνωστοποίησης των νέων µελών εκ του
αρµοδίου για την υπόδειξη ή ορισµό οργάνου διοίκησης
των φορέων που συµµετέχουν στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση ορίζεται
από τον Υπουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό Εσωτερικών ο εκτελών χρέη Αντιπροέδρου. Στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου, το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα και ορίζονται οι αρµοδιότητες των µελών του. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου έχουν υποχρέωση πίστης και εχεµύθειας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα θέµατα της εχεµύθειας,
εµπιστευτικότητας, ευθύνης , δήλωσης ασυµβίβαστου,
σύγκρουσης συµφερόντων και οι λοιπές λεπτοµέρειες
λειτουργίας ρυθµίζονται µε τον Κανονισµό Εσωτερικής
Λειτουργίας του Φορέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών προβλέπεται η καταβολή αποζηµίωσης για τη συµµετοχή εκάστου µέλους
στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου και να ορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής αυτής, σύµφωνα και µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.
4354/2015, όπως ισχύει. Η λειτουργία του Διοικητικού
Συµβουλίου διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν.
2690/1999, όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 5
Θητεία Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα
Με την παρούσα διάταξη, η θητεία του Διοικητικού
Συµβουλίου του Φορέα ορίζεται ως τετραετής µε δυνατότητα µίας, µόνον, ανανέωσης.
Άρθρο 6
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα
Στην προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται ότι το Διοικητικό Συµβούλιο του Φορέα είναι αρµόδιο για τη λήψη
όλων των αποφάσεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση του Σκοπού του Φορέα και ότι το ίδιο δύναται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω το Γενικό Διευθυντή του Φορέα

για την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων του. Προβλέπεται
πρόσθετα, και για το σκοπό της διαφάνειας των συνεδριάσεων, ότι κατά τη διάρκειά τους τηρούνται πρακτικά, σε ειδικό βιβλίο, στα οποία καταγράφονται οι απόψεις ή και οι προτάσεις των συµβούλων και οι λαµβανόµενες αποφάσεις, τα οποία υπογράφονται από όλα τα
παρόντα µέλη, σε περίπτωση δε αρνήσεως µέλους να υπογράψει γίνεται σχετική µνεία και αναγράφονται οι λόγοι. Ακόµη, οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου
του Φορέα δύναται να ηχογραφούνται µε τη µέθοδο της
µαγνητοφώνησης. Στην περίπτωση αυτή, οι συνεδριάσεις αποµαγνητοφωνούνται και τα πρακτικά αποµαγνητοφώνησης συνεδρίασης υπογράφονται στην επόµενη
συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου ή το νόµιµο αναπληρωτή του. Ο Φορέας είναι υποχρεωµένος να τηρεί αρχείο των ηλεκτρονικών ή άλλων µέσων ηχογράφησης των συνεδριάσεων.
Άρθρο 7
Αρµοδιότητες Προέδρου Φορέα
Με την προτεινόµενη διάταξη ορίζονται οι αρµοδιότητες του Προέδρου του Φορέα, ως µονοπρόσωπου οργάνου που συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου και καταρτίζει
τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συµβουλίου, εποπτεύει τις λειτουργίες του Φορέα, εντός
του πλαισίου της κείµενης νοµοθεσίας και των εξουσιοδοτήσεων που του παρέχονται νοµίµως από το Διοικητικό Συµβούλιο και εκπροσωπεί τον Φορέα ενώπιον κάθε
δικαστικής, διοικητικής και άλλης δηµόσιας αρχής, πιστωτικών ιδρυµάτων και γενικά τρίτων. Προβλέπεται
πρόσθετα ότι σε περίπτωση κωλύµατος του Προέδρου,
αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και ότι οι
σχετικές αρµοδιότητες δύνανται να µεταβιβάζονται και
σε άλλο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 8
Στελέχωση του Φορέα
Με την προτεινόµενη ρύθµιση θεσµοθετείται η στελέχωση του Φορέα µε την πρόβλεψη περί ορισµού του οικείου Γενικού Διευθυντή έπειτα από σχετική πρόσκληση
ενδιαφέροντος του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα,
κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του για το σκοπό αυτό, µέχρι και την πρώτη θέση σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 περίπτωση β΄ του ν. 4369/2016.
Θεσµοθετείται ακόµη η πρόβλεψη περί έγκρισης του οικείου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, στον οποίο
προβλέπονται οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού για
την άσκηση των αρµοδιοτήτων και λειτουργιών του Φορέα µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Πρόσθετα, για τη στελέχωση του Φορέα µε το απαραίτητο ανθρώπινο δυναµικό προβλέπεται η κατά παρέκκλιση
κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, απόσπαση τακτικών υπαλλήλων του Δηµοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ.
που ανήκουν στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης στο Φορέα του παρόντος, µετά από αίτηση των υπαλλήλων και
για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών µε δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόµη έτη και σχετική εισήγηση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα και η κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης µετάταξη τακτικών υ-
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παλλήλων του Δηµοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ.
που ανήκουν στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης στο Φορέα, µετά από σχετική αίτηση των υπαλλήλων και σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα, µε
κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η προαναφερθείσα ρύθµιση αποσκοπεί
στην εξασφάλιση της ταχύτερης δυνατής στελέχωσης
του Φορέα, του οποίου οι αρµοδιότητες, διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων και υποδοµών κρίνονται ιδιαίτερα
νευραλγικές για την εξυπηρέτηση των ωφελουµένων από την επένδυση δηµοτών και πολιτών. Για την πρόσληψη του προσωπικού δύνανται να εφαρµόζονται αναλογικά και οι διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών Ο.Τ.Α..
Άρθρο 9
Αναθέσεις Συµβάσεων και Προγραµµατικές Συµβάσεις
Με την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται ότι ο Φορέας δύναται να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις,
µνηµόνια συνεργασίας, συµβάσεις για προµήθειες, εκτέλεση έργων και λήψη υπηρεσιών και να προβαίνει σε αναθέσεις έργων, υπηρεσιών, µελετών, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, καθώς και να συνεργάζεται µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού, τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τις δηµόσιες επιχειρήσεις και
κάθε άλλο αρµόδιο οργανισµό του ευρύτερου δηµοσίου
τοµέα, για την εκπλήρωση του σκοπού του. Ο Φορέας υποχρεούται να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της δηµοσιότητας, της ίσης µεταχείρισης και της απαγόρευσης
διάκρισης, ενώ ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τους όρους και τις διαδικασίες ανάθεσης µελετών, παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, προµηθειών
κινητών πραγµάτων, εξοπλισµού, ανταλλακτικών και συναφών εργασιών, µισθώσεων, εκµισθώσεων, παραχωρήσεων χρήσης, ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί
ακινήτων και κάθε άλλης αναγκαίας δραστηριότητας για
την άσκηση των αρµοδιοτήτων και των εξουσιών του Φορέα, δύνανται να ρυθµίζονται µε κανονισµό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Φορέα και εγκρίνεται µε κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Εσωτερικών.
Άρθρο 10
Παραλαβή στοιχείων από τον Φορέα
Με την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται η εγκατάσταση του Φορέα στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού Αγίου Κοσµά και η ανάληψη της άσκησης των αρµοδιοτήτων και των εξουσιών του, έπειτα από έγγραφης πρόσκλησης από το Ελληνικό Δηµόσιο δια του Υπουργού Οικονοµικών. Ορίζεται ότι η εγκατάσταση του Φορέα µπορεί να υλοποιηθεί τµηµατικά και να αναλάβει καθήκοντα
σε επιµέρους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους,
εγκαταστάσεις, εξοπλισµό και υποδοµές, τα οποία το
Ελληνικό Δηµόσιο έχει παραλάβει από την εταιρεία
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ορίζεται ακόµη ότι το Ελληνικό Δηµόσιο
αναλαµβάνει να παραδώσει προς το Φορέα το σύνολο
των εγγράφων και πληροφοριών, που είναι απαραίτητα

για την παρακολούθηση, διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση (τακτική και έκτακτη), εγγύηση λειτουργίας και αντικαταστάσεων, των παραδοτέων προς
το Φορέα κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και υποδοµών.
Άρθρο 11
Πόροι - έσοδα Φορέα
Πόρους και έσοδα του φορέα συνιστούν η επαρκής
χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Οικονοµικών για την
υλοποίηση του σκοπού του, κάθε άλλο έσοδο από την
πραγµατική παροχή υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων για
την εξυπηρέτηση του σκοπού του, οι χρηµατοδοτήσεις,
δωρεές, εισφορές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, κληρονοµιές, κληροδοσίες, καταπιστεύµατα και κάθε άλλο έσοδο
από κρατική ή ιδιωτική πηγή, ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισµούς, η υπαγωγή και χρηµατοδότηση του Φορέα σε
προγράµµατα ενισχύσεων που προβλέπονται για επενδύσεις σε σχετικές υποδοµές και συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας ή/και φυσικών πόρων, καθώς και ποσά
προερχόµενα από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού εντός των οποίων κείται το ακίνητο, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 12 του
παρόντος. Τα ποσά αυτά προσδιορίζονται στη βάση της
έκτασης της χωρικής αρµοδιότητας εκάστου Ο.Τ.Α. Α΄
βαθµού, από τους προαναφερθέντες, και στη βάση των ιδρυτικών σκοπών του Φορέα Διαχείρισης, στον οποίο
και εισφέρονται. Τα ποσά του προηγουµένου εδαφίου
παρακρατούνται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό προµηθευτή από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού των οικείων δήµων και αποδίδονται στο δικαιούχο Φορέα Διαχείρισης. Σε περίπτωση που ο Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού δεν αποδίδει το εισπραχθέν ποσό του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού που αναλογεί στο Φορέα, τότε µε αίτηµα του τελευταίου, που υποβάλλεται
στον Υπουργό Εσωτερικών, το ποσό αυτό παρακρατείται
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του υπόχρεου
Ο.Τ.Α.. Η τελευταία προτεινόµενη πρόβλεψη σχετίζεται
µε τη διάταξη της παρ. vi του Άρθρου 2.2. του
ν. 4422/2016 από την οποία προκύπτει ότι ο Φορέας παρέχει υπηρεσίες που κατά κανόνα παρέχονται από τους
Δήµους και ως εκ τούτου, η χρηµατοδότησή του θα βασιστεί στο µοντέλο των ανταποδοτικών τελών. Δεδοµένου
ότι τα ανταποδοτικά τέλη συνιστούν µονοµερώς επιβαλλόµενες χρηµατικές υποχρεώσεις που διακρίνονται από
τους φόρους κατά το ότι η καταβολή τους συνδέεται µε
την παροχή ειδικής ωφέλειας στον υπόχρεο, δηλαδή
στην απόλαυση δηµόσιας υπηρεσίας ή δηµόσιου πράγµατος και ότι κριτήριο για το χαρακτηρισµό ενός τέλους
ως ανταποδοτικού είναι αφενός η παροχή υπηρεσίας και
αφετέρου η αναλογική σχέση του ύψους του τέλους µε
το κόστος της υπηρεσίας, ο Φορέας δικαιούται να εισπράττει εντός της χωρικής του αρµοδιότητας κάθε τέλος, το οποίο επιβάλλεται από την κείµενη νοµοθεσία ως
αντιπαροχή σε υπόχρεους που δύνανται να απολαµβάνουν τις αντίστοιχες δηµόσιες υπηρεσίες. Το ζήτηµα αυτό είναι κεφαλαιώδες, διότι συνιστά το σηµείο στο οποίο
τέµνονται η οικονοµική βιωσιµότητα του Φορέα και η οικονοµική αυτοτέλεια και βιωσιµότητα του εκάστοτε
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, για την οποία η Πολιτεία υποχρεούται,
κατ’ άρθρο 102 παρ. 2 του Συντάγµατος να µεριµνά, και
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το σηµείο στο οποίο επιχειρείται από το νοµοθέτη η χάραξη της γραµµής οριοθέτησης της δυνατότητας του
κράτους να αναδροµολογεί υφιστάµενους οικονοµικούς
πόρους από τους Δήµους προς τον Φορέα, δίχως να διακινδυνεύει τις αρχές τις λειτουργίας και οικονοµικής διοίκησης των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. και, φυσικά, την οικονοµική αυτοτέλεια και βιωσιµότητά τους.

και τον απολογισµό του διαχειριστικού έτους που έληξε.
Οι εκθέσεις υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα στον Υπουργό Οικονοµικών.
Ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται να ζητά οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης του
Φορέα.

Άρθρο 12
Ανταποδοτικά τέλη

Άρθρο 14
Απαλλαγές και προνόµια Φορέα

Mε την προτεινόµενη διάταξη αποτυπώνονται στο νόµο τα εισπραττόµενα από το Φορέα Διαχείρισης ανταποδοτικά τέλη. Αυτά είναι τα µεν εισπραττόµενα για τη
χρήση πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων
χώρων και τα δε εισπραττόµενα για φωτισµό και καθαριότητα που αφορούν στις υπηρεσίες καθαριότητας των
κοινοχρήστων χώρων, περισυλλογής και αποκοµιδής
των απορριµµάτων, καθώς και για την αντιµετώπιση των
δαπανών ηλεκτροφωτισµού. Στα ως άνω τέλη περιλαµβάνονται οι δαπάνες διεξαγωγής, λειτουργίας και βελτίωσης της αντίστοιχης υπηρεσίας. Ο τρόπος υπολογισµού των ανταποδοτικών τελών της προηγούµενης παραγράφου, το ύψος και ο συντελεστής αυτών, καθώς επίσης και ο τρόπος είσπραξής τους προσδιορίζονται µε
απόφαση του Φορέα και εγκρίνονται µε κοινή υπουργική
Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού
Εσωτερικών.
Για τις ανάγκες του παρόντος ορίζεται η έννοια του
κοινοχρήστου χώρου ως δάπεδο χώρων µετά της θέσεως των προσόψεων των ισογείων των οικοδοµών και
των εγκεκριµένων οικοδοµικών γραµµών (στοές και το
υπέδαφος αυτών και αποτµήσεις γωνιών οικοδοµικών
τετραγώνων), οι οποίοι αποτελούν προεκτάσεις πεζοδροµίων και έχουν αφεθεί σε κοινή χρήση. Στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν εµπίπτουν οι «χώροι πρασίνου» εντός του ΜΠΑΑ, οι οποίοι µόνο εξ αποτελέσµατος προορίζονται προς κοινή χρήση.

Με την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται ότι οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηµατικές παροχές ή παροχές σε είδος που δίδονται υπέρ του Φορέα από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, είτε κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία
του, απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρο, τέλος ή τέλος χαρτοσήµου, δικαίωµα ή εισφορά υπέρ του Δηµοσίου ή οποιονδήποτε τρίτων µε εξαίρεση τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας και το φόρο δωρεάς και κληρονοµίας.
Ο Φορέας δικαιούται να ζητήσει επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. φορολογικής ή διαχειριστικής
περιόδου σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Η επιστροφή
του Φ.Π.Α. θα γίνεται εντός εξήντα (60) ηµερών από την
κατάθεση της σχετικής αίτησης για την επιστροφή του
Φ.Π.Α..

Άρθρο 13
Οικονοµικός και Διαχειριστικός έλεγχος Φορέα
Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται ότι για το σκοπό του οικονοµικού και διαχειριστικού ελέγχου του Φορέα, λειτουργεί τριµελής Εξελεγκτική Επιτροπή, επιφορτισµένη µε τον έλεγχο της πορείας των οικονοµικών µεγεθών του Φορέα. Ο τακτικός οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος του Φορέα ενεργείται µε τη διαδικασία
που ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις περί Σώµατος
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την συνδροµή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Το διαχειριστικό έτος του Φορέα συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει από την ηµέρα δηµοσίευσης στο Φύλλο Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως της απόφασης έγκρισης του Εσωτερικού
Κανονισµού Λειτουργίας του Φορέα και λήγει την 31η
Δεκεµβρίου του έτους της πρώτης δηµοσίευσης.
Οι ορκωτοί λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο
υποβάλλουν στο Διοικητικό Συµβούλιο του Φορέα µέχρι
το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 15
Μεσολάβηση και διαιτησία συλλογικών
εργατικών διαφορών
Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ, Ετήσια έκθεση 2017, εκδ. Μάρτιος 2018), όπου αποτυπώνονται τα
διαχρονικά στατιστικά δεδοµένα εφαρµογής του ν.
1876/1990 (Α΄ 27), όπως εκάστοτε ίσχυε, οι διαιτητικές
αποφάσεις που εκδόθηκαν από την έναρξη ισχύος του ν.
1876/1990 αποτελούν, κατά µέσο όρο, µόλις το 12,18%
των συλλογικών ρυθµίσεων. Μετά δε τις πρόσφατες
τροποποιήσεις του ν. 4303/2014 (Α΄ 231), το ποσοστό
των διαιτητικών αποφάσεων ανέρχεται µόλις στο 2,65%
του συνόλου των συλλογικών ρυθµίσεων.
Συγχρόνως, σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, από το σύνολο των συλλογικών διαφορών που υπήχθησαν στη
διαδικασία της µεσολάβησης, το 43% αυτών επιλύθηκαν
µε κοινή συµφωνία των µερών και τη συνακόλουθη υπογραφή συλλογικής σύµβασης εργασίας, είτε µετά την υποβολή πρότασης από τον µεσολαβητή είτε δίχως καν
την ανάγκη υποβολής πρότασης. Το ποσοστό συναινετικής επίλυσης των συλλογικών διαφορών αυξάνεται ακόµη περισσότερο, καθώς από τις υπόλοιπες συλλογικές
διαφορές που οδηγήθηκαν τελικά στη διαιτησία, ένα επιπλέον ποσοστό της τάξης του 12,19% αυτών επιλύθηκε
επίσης συναινετικά από τα µέρη µε την υπογραφή συλλογικής σύµβασης εργασίας, δίχως την ανάγκη έκδοσης
διαιτητικής απόφασης. Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι για
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την πλειονότητα των συλλογικών διαφορών που οδηγούνται σε µεσολάβηση και διαιτησία κατορθώνεται η
συναινετική επίλυση µε συµφωνία των µερών.
Από την εκτίµηση των ανωτέρω στοιχείων αφενός
προκύπτει ότι τα µέρη αξιοποιούν σε µεγάλο βαθµό τη
διαδικασία της µεσολάβησης και αφετέρου καταδεικνύεται ότι η µεσολάβηση δεν αποτελεί µια τυπική προδικασία πριν την υποβολή της διαφοράς ενώπιον της διαιτησίας, αλλά αντίθετα λειτουργεί επικουρικά προς τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις, ενισχύοντάς
τες. Συγχρόνως δε, αποδεικνύεται ότι η διαιτησία λειτουργεί συµπληρωµατικά προς τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, ως επικουρική διαδικασία επίλυσης των συλλογικών διαφορών, επιτελώντας στο ακέραιο τον συνταγµατικά κατοχυρωµένο σκοπό της, όπως αυτός ερµηνεύτηκε από την υπ’ αριθ. 2307/2014 απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Σε ειδικότερη αναφορά προς τη διαδικασία της µεσολάβησης, από τα ανωτέρω στοιχεία και στατιστικά δεδοµένα συνάγεται ότι η µεσολάβηση ανέκαθεν αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί ένα κεντρικό συστατικό
στοιχείο στη λειτουργία του συστήµατος συλλογικών
διαπραγµατεύσεων του ν. 1876/1990, που ενισχύει και υποβοηθά τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις
και συντελεί στη συναινετική επίλυση των συλλογικών
διαφορών που άγονται ενώπιον του ΟΜΕΔ.
Ενόψει των ανωτέρω δεδοµένων και προς περαιτέρω
ενίσχυση της διαδικασίας της µεσολάβησης, µε απώτερο
σκοπό την ενίσχυση των ίδιων των ελεύθερων διαπραγµατεύσεων των µερών για την επίτευξη αµοιβαία αποδεκτής λύσης, µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις ενισχύεται η
επιβοηθητική λειτουργία της µεσολάβησης, µε την εκ νέου εισαγωγή της νοµοθετικής πρόβλεψης, κατά την οποία ο µεσολαβητής έχει τη δυνατότητα (και όχι την υποχρέωση, όπως προβλέπεται σήµερα µετά το ν.
4303/2014) να υποβάλει πρόταση µεσολάβησης. Ειδικότερα, ο µεσολαβητής, εφόσον διαπιστώνει ότι υφίσταται
ακόµη περιθώριο ελεύθερων διαπραγµατεύσεων των µερών και συνεπώς περιθώριο συναινετικής επίλυσης της
συλλογικής διαφοράς, έχει τη δυνατότητα να απόσχει
αιτιολογηµένα από την υποβολή πρότασης, οδηγώντας
τα µέρη εκ νέου σε διαπραγµατεύσεις, ώστε να εξαντληθεί κάθε περιθώριο επίτευξης κοινής συµφωνίας. Εφόσον, όµως, διαπιστωθεί ότι τα µέρη δεν κατόρθωσαν να
οδηγηθούν από κοινού σε επίλυση της διαφοράς, τότε ο
µεσολαβητής προχωρά πλέον σε υποβολή της πρότασής
του, κοινοποιώντας την στα µέρη.
Συγχρόνως, σε πλήρη αντιστοιχία προς τη γενική αρχή
της καλόπιστης συµπεριφοράς, που πρέπει να διαπνέει
και τις διαπραγµατεύσεις συλλογικών εργατικών διαφορών, ενισχύεται η θέση του µέρους που µε συγκαταβατική διάθεση προσήλθε σε συζητήσεις κατά το στάδιο της
µεσολάβησης και το οποίο, επιδεικνύοντας καλή πίστη
και θέληση συναινετικής επίλυσης της διαφοράς, έκανε
αποδεκτή την πρόταση του µεσολαβητή. Επαναφέρεται,
λοιπόν, εν µέρει, προϊσχύσασα ρύθµιση και ορίζεται ότι
το δικαίωµα µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία παρέχεται στο µέρος που έκανε αποδεκτή την πρόταση του
µεσολαβητή, ενώ το άλλο µέρος την απέρριψε.
Τέλος, στα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη για την
υποβολή πρότασης µεσολάβησης ή την έκδοση διαιτητικής απόφασης προστίθεται ρητά η εξέλιξη της αγοραστικής δύναµης του µισθού, ενός παράγοντα εξαιρετικά σηµαντικού κατά την στάθµιση των συµφερόντων εργαζο-

µένων και εργοδοτών. Υπό το ισχύον πλαίσιο, ο νόµος επικεντρώνεται αποκλειστικά στα οικονοµικά δεδοµένα
της εργοδοτικής πλευράς, αντιµετωπίζοντας τον µισθό
µόνο ως λειτουργικό κόστος που επιδρά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ωστόσο, καµία ειδική αναφορά δεν γίνεται στην ακόµα σηµαντικότερη λειτουργία
του µισθού, την καθοριστική δηλαδή συµβολή του στον
αξιοπρεπή βιοπορισµό των εργαζοµένων, οι οποίοι συχνά εκτίθενται σε κόστος διαβίωσης που επιδρά αρνητικά στην αγοραστική δύναµη του µισθού τους. Με τις
προτεινόµενες ρυθµίσεις ανατρέπεται η µονόπλευρη απαρίθµηση κριτηρίων στο νόµο και αποκαθίσταται η καθοριστική θέση της αγοραστικής δύναµης του µισθού µεταξύ των στοιχείων που πρέπει να συνεκτιµώνται από
τον µεσολαβητή και τον διαιτητή.
Άρθρο 16
Θητεία µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΜΕΔ
Ο Οργανισµός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ)
συνιστά ανεξάρτητο φορέα µε σκοπό την υποστήριξη
των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε την
παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης και διαιτησίας προς τις
εργατικές και εργοδοτικές οργανώσεις και µεµονωµένους εργοδότες. Ο ΟΜΕΔ διοικείται από επταµελές διοικητικό συµβούλιο, που αποτελείται από εκπροσώπους
των Κοινωνικών Εταίρων, καθ’ υπόδειξή τους.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις επανακαθορίζεται η
διάρκεια της θητείας των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΜΕΔ από τρία (3) σε πέντε (5) έτη. Οµοίως, ορίζεται πενταετούς διάρκειας η θητεία και σε περίπτωση επαναδιορισµού των ίδιων τακτικών µελών. Περαιτέρω, ορίζεται µεταβατικά ότι οι προτεινόµενες ρυθµίσεις ισχύουν και
για το Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΜΕΔ που συγκροτήθηκε
µε την υπ` αριθµ. 10650/Δ1.1956/09.04.2014 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΟΔΔ 233), έτσι ώστε να εξασφαλιστεί
η συνέχιση της οµαλής λειτουργίας του Οργανισµού.
Άρθρο 17
Προνοιακές παροχές
Με τη διαδικασία του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (Α΄
5) και των παραγράφων 1-9 και 14-16 του άρθρου 2 της
Δ12/Γ.Π. οικ.2738/36/2018 (Β’ 57) κοινής υπουργικής απόφασης, που στηρίζεται πλήρως σε πληροφοριακό σύστηµα νέας τεχνολογίας το οποίο επεξεργάσθηκε η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., εποπτευόµενος φορέας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταργείται η ταλαιπωρία των αιτούντων ατόµων
µε αναπηρία, δεδοµένου ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε πολλά σηµεία (240 Κέντρα Κοινότητας
και 9 Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ), µειώνεται
δραστικά η γραφειοκρατία δεδοµένου ότι τα περισσότερα στοιχεία για τον αιτούντα ανασύρονται από αρχεία
δεδοµένων του κράτους συνδεδεµένα µε το ηλεκτρονικό σύστηµα υποβολής των αιτήσεων ενώ εκλείπει και η
ανάγκη πολλαπλών µετακινήσεων αλλά και πολλαπλών
αιτήσεων για άλλες παροχές πλην εκείνης σε χρήµα (εφορία, αναπηρικό αυτοκίνητο κ.λπ). Γενικά, το πληροφοριακό σύστηµα είναι πολύ φιλικό για τον αιτούντα και εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια, ισότητα, δικαιοσύνη και
δυνατότητα ελέγχου των πραγµατικών δεδοµένων και
αναγκών των αιτούντων.
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Για τον λόγο αυτόν κρίνεται σκόπιµο να ξεκινήσει σταδιακά η εφαρµογή της νέας αυτής διοικητικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σε όλη την επικράτεια ώστε βαθµιαία να
επωφεληθούν από αυτή όλοι οι δικαιούχοι προνοιακών
παροχών της χώρας. Οι περιοχές στις οποίες θα υλοποιείται κάθε φορά η επέκταση θα πρέπει να ορίζονται µε
κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών (Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Οικονοµικών), σε συνάρτηση µε τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περιοχής και τις δυνατότητες
των συναρµόδιων υπηρεσιών για εφαρµογή της νέας
διαδικασίας εκτίµησης της αναπηρίας.
Οι όροι και προϋποθέσεις εφαρµογής της διοικητικής
ηλεκτρονικής διαδικασίας σε παραµένουν όπως ισχύουν
µε το άρθρο 215 του ν.4512/2018 (Α΄5) και τις παραγράφους 1 έως 9 και 14 έως 16 του άρθρου 2 της Δ12/Γ.Π.
οικ.2738/36/2018 (Β΄ 57) κοινής υπουργικής απόφασης.
Κρίνεται όµως απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα, µε
κοινή απόφαση των ίδιων συναρµόδιων Υπουργών να
προστεθούν ή να τροποποιηθούν σηµεία της διαδικασίας
για την καλύτερη εφαρµογή της.
Άρθρο 18
Τροποποίηση του άρθρου 215 του ν. 4512/2018
Με το άρθρο 215 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) ορίσθηκε ότι
ως το τέλος Φεβρουαρίου 2018 θα τίθετο σε εφαρµογή
πιλοτική διαδικασία απονοµής προνοιακών παροχών σε
χρήµα για τα άτοµα µε αναπηρία από τον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων και τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, µέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης
της αναπηρίας και απονοµής της προνοιακής παροχής,
µε παράλληλη προσθήκη, στη σηµερινή εκτίµηση της αναπηρίας, δεδοµένων για τις καθηµερινές δραστηριότητες του ατόµου µε αναπηρία.
Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται σε άτοµα µε αναπηρία
που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για την ένταξή
τους στις ως άνω προνοιακές παροχές και διαµένουν µόνιµα στην Περιφέρεια Αττικής.
Με την Δ12/Γ.Π. οικ.2738/36/2018 (Β΄ 57) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίσθηκε επακριβώς η διαδικασία εφαρµογής της
πιλοτικής διαδικασίας, τόσο ως προς το µέρος της διοικητικής ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, δηµιουργίας του ηλεκτρονικού φακέλου αναπηρίας,
διαβίβασης του αιτήµατος εκτίµησης της αναπηρίας στα
ΚΕΠΑ, διαβίβασης του αποτελέσµατος της εκτίµησης από τα ΚΕΠΑ στον ΟΓΑ και καταβολής, από τον ΟΓΑ, της
προνοιακής παροχής, όσο και ως προς το µέρος του νέου τρόπου εκτίµησης της αναπηρίας στα ΚΕΠΑ µε προσθήκη ερωτηµατολογίου για τις καθηµερινές δραστηριότητες του ατόµου µε αναπηρία.
Με τον ν. 4520/2018 (Α΄ 45) «Μετεξέλιξη του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
και λοιπές διατάξεις» ο Ο.Γ.Α. µετεξελίχθηκε σε φορέα
καταβολής των προνοιακών παροχών και µετονοµάσθηκε σε Οργανισµό Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ΟΠΕΚΑ.
Από 1.3.2018 ξεκίνησε στην Περιφέρεια Αττικής το πιλοτικό πρόγραµµα του νέου τρόπου εκτίµησης της αναπηρίας. Κατά την εφαρµογή του διαπιστώθηκε η οµαλή
εξέλιξη της διοικητικής ηλεκτρονικής διαδικασίας υπο-

βολής των αιτηµάτων και η ικανοποιητική λειτουργία των
εργαλείων δηµιουργίας του ηλεκτρονικού φακέλου αναπηρίας και διαβίβασης των αιτηµάτων στα ΚΕΠΑ. Ωστόσο, οι ρυθµοί ανταπόκρισης των ιατρών στο νέο τρόπο ηλεκτρονικής συµπλήρωσης της διάγνωσης της πάθησης
και δηµιουργίας του ηλεκτρονικού φακέλου του αναπήρου δεν ήταν σε επίπεδο τέτοιο που να διασφαλίζει τη
συγκέντρωση ικανού αριθµού αποτελεσµάτων µέχρι την
ορισµένη µε τον ν. 4512/2018 ηµεροµηνία λήξης εφαρµογής της πιλοτικής διαδικασίας ώστε να γίνει η δέουσα
εκτίµηση των αποτελεσµάτων του πιλοτικού προγράµµατος ως προς την προσθήκη στοιχείων για τις καθηµερινές λειτουργίες του ατόµου µε αναπηρία που θα οδηγούσε στην οριστικοποίηση του νέου τρόπου εκτίµησης της
αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητο αφενός µεν να παραταθεί η περίοδος εφαρµογής της πιλοτικής διαδικασίας στην Περιφέρεια Αττικής και αφετέρου να προστεθούν και άλλες περιοχές ώστε το δείγµα να εµπλουτισθεί και να δίδεται η δυνατότητα εξαγωγής ασφαλών συµπερασµάτων. Προτείνεται:
α) η παράταση της περιόδου εφαρµογής της πιλοτικής
διαδικασίας στην Περιφέρεια Αττικής έως 31.12.2018 και
β) η εφαρµογή της πιλοτικής διαδικασίας για τα άτοµα
µε αναπηρία που υποβάλλουν αίτηση πρώτη φορά για
προνοιακές παροχές και διαµένουν µόνιµα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης εντός του Ιουλίου
2018 και για όσους διαµένουν µόνιµα στην περιφερειακή
Ενότητα Αχαΐας εντός του Σεπτεµβρίου 2018.
Οι όροι και προϋποθέσεις εφαρµογής της πιλοτικής
διαδικασίας σε όλες τις περιπτώσεις παραµένουν όπως
ισχύουν µε τον ν. 4512/2018 και την προαναφερθείσα
Δ12/Γ.Π. οικ.2738/36/2018 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄ 57). Κρίνεται, όµως, απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα, µε όµοια κοινή απόφαση των ίδιων συναρµόδιων
Υπουργών να προστεθούν ή να τροποποιηθούν σηµεία
της διαδικασίας για την καλύτερη εφαρµογή της.
Άρθρο 19
Ασφαλιστικές εισφορές
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 1 προβλέπονται τα ποσοστά εισφορών εργαζοµένων και εργοδοτών
για την επικουρική ασφάλιση των ασφαλισµένων του ΕΔΟΕΑΠ. Ειδικότερα, ορίζεται ότι το ποσό της µηνιαίας
εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισµένων
του ΕΔΟΕΑΠ ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισµένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως
τακτικών µηνιαίων αποδοχών του εργαζοµένου, όπως ίσχυε, ενώ για το χρονικό διάστηµα από την 1.6.2019 µέχρι και την 31.5.2022 αναπροσαρµόζεται σε 3,25% για
τον ασφαλισµένο και 3,25% για τον εργοδότη και από
την 1.6.2022 αναπροσαρµόζεται σε 3% για τον ασφαλισµένο και 3% για τον εργοδότη.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2, ορίζεται ότι η εργοδοτική εισφορά της παρ. 1 του άρθρου 6
του α.ν. 248/1967, όπως έχει τροποποιηθεί και όπως αυτή
προσδιορίζεται
σύµφωνα
µε
την
Φ20155/25187/Δ16.624/2018 (Β΄ 1582) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση του Κανονισµού Είσπραξης Εσόδων του Ενιαίου Δηµοσιογραφικού Οργανισµού
Επικουρικής
Ασφαλίσεως
και
Περιθάλψεως
(Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)», θα κατευθύνεται προς την χρηµατοδότηση του Κλάδου Υγείας του Οργανισµού, τροποποιού-
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µενης της τελευταίας αναλόγως.
Άρθρο 20
Υπολογισµός επικουρικής σύνταξης
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της επικουρικής σύνταξης στους ασφαλισµένους για πρώτη φορά από 1.7.2018
και εφεξής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΔΟΕΑΠ βάσει του διανεµητικού συστήµατος προκαθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση (NCD). Επιπροσθέτως, προβλέπεται ότι το ποσό της καταβαλλόµενης επικουρικής σύνταξης του ΕΔΟΕΑΠ καθορίζεται βάσει δύο παραγόντων. Πρώτον, των δηµογραφικών δεδοµένων που προκύπτουν από εγκεκριµένους πίνακες θνησιµότητας και δεύτερον του πλασµατικού ποσοστού επιστροφής που θα εφαρµόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές. Για την αντιµετώπιση ελλειµµάτων εισάγεται αυτόµατος µηχανισµός εξισορρόπησης που αποκλείει κάθε αναπροσαρµογή των εισφορών. Περαιτέρω,
προβλέπεται η απαγόρευση µεταφοράς κεφαλαίων από
τον κρατικό προϋπολογισµό προς τον ΕΔΟΕΑΠ.
Με την παράγραφο 2 της προτεινόµενης διάταξης ορίζεται ότι για την εφαρµογή όλων των ανωτέρω, εφαρµόζεται η Υπουργική απόφαση 23123/785/7.6.2016 (Β΄
1604).
Όσον αφορά τους ασφαλισµένους µέχρι 30.6.2018
στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΔΟΕΑΠ, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της επικουρικής σύνταξης βάσει του διανεµητικού συστήµατος προκαθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση (NCD) για το
χρόνο ασφάλισης από 1.7.2018 και εφεξής. Το ποσό της
επικουρικής σύνταξης ισούται µε το άθροισµα δύο τµηµάτων: i) το τµήµα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο
χρόνο ασφάλισης έως 30.6.2018 το οποίο υπολογίζεται
βάσει των καταστατικών διατάξεων του ΕΔΟΕΑΠ και ii)
το τµήµα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης από 1.7.2018 το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε
το διανεµητικό σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών µε
νοητή κεφαλαιοποίηση (NCD) και την ίδια ως άνω ανωτέρω αναφερόµενη Υπουργική Απόφαση.
Με την παράγραφο 4 της προτεινόµενης διάταξης παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να καθορίζει µε Απόφασή του, η οποία εκδίδεται εντός µηνός από την έναρξη ισχύος της προτεινόµενης διάταξης, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής, κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
Τέλος, µε την παράγραφο 5 της προτεινόµενης διάταξης προβλέπεται η ενσωµάτωση των ανωτέρω διατάξεων στο Καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του ν. 4498/2017.
Άρθρο 21
Αποζηµίωση συµβεβληµένων φορέων που παρέχουν
υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα
Με την προτεινόµενη διάταξη δίδεται η δυνατότητα
στον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) να µεταβιβάζει πιστώσεις
στον ΕΟΠΠΥ, κατόπιν επιχορήγησής του από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, προκειµένου να πληρωθούν δαπάνες που
προκύπτουν από την παροχή προνοιακών υπηρεσιών σε
περιθαλπόµενους από συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΠΥ
φορείς. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ενοποίηση
των διαδικασιών ελέγχου και εκκαθάρισης των δαπανών,
η επιτάχυνση της διαδικασίας καταβολής των αποζηµιώσεων στους φορείς και συνακόλουθα η εξυπηρέτηση
των αναγκών ευάλωτων οµάδων πληθυσµού, στην προστασία των οποίων αποσκοπούν οι δράσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Άρθρο 22
Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης
Στην προσπάθεια αντιµετώπισης των προβληµάτων
που ανέκυψαν από την κρίση, η Πολιτεία θέσπισε µε το
άρθρο 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) τη βαθµιαία εθνική εφαρµογή του προγράµµατος «Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης» σε τριάντα Δήµους, το οποίο επεκτάθηκε σε
όλους τους Δήµους της χώρας µε το άρθρο 22 του
ν. 4445/2016 (Α΄ 236).
Το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραµµα, στο οποίο µέχρι σήµερα έχουν ενταχθεί περίπου 280.000 νοικοκυριά και συνδυάζει: i) εισοδηµατική ενίσχυση, ii) διασύνδεση των µελών της ωφελούµενης µονάδας µε συµπληρωµατικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης εκάστου προγράµµατος και iii) υπηρεσίες ενεργοποίησης µέσω προώθησης των δικαιούχων, εφόσον δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν
στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Το πρόγραµµα τέθηκε σε καθολική εφαρµογή από τον
Φεβρουάριο του 2017, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις της υπ’ αριθµ. 2961/10/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 128) και δεδοµένου ότι:
α) Στο επικαιροποιηµένο κείµενο της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στις Ελληνικές αρχές την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας, ορίζεται ρητά ότι µέχρι
τον Απρίλιο 2018 πρέπει να θεσµοθετηθεί η υποχρέωση
εγγραφής στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για όλους
τους ανέργους δικαιούχους του ΚΕΑ, οι οποίοι δύνανται
να εργαστούν.
β) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος
προέκυψε η ανάγκη για την εµπλοκή νέων αρµόδιων οργάνων µε σκοπό την οµαλή εφαρµογή του.
γ) Με τη συµπλήρωση ενός χρόνου και πλέον υλοποίησης του προγράµµατος, έχει καταγραφεί ικανοποιητικός αριθµός προβληµάτων, αναγκών και προτάσεων για
την εξοµάλυνση της ροής των διαδικασιών, κρίνεται σκόπιµη η τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων υλοποίησης αυτού.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση επικαιροποιείται ο ορισµός του αστέγου, ενώ προβλέπεται ρητά ότι στο δηλούµενο εισόδηµα για τον υπολογισµό του Κοινωνικού
Εισοδήµατος Αλληλεγγύης δεν περιλαµβάνεται ούτε η
οικονοµική ενίσχυση που χορηγείται σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεοµηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, ούτε και το επίδοµα που
καταβάλλεται σε ανέργους δυνάµει της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88). Επιπροσθέτως, επαναπροσδιορίζονται οι αρµόδιες υπηρεσίες για την υλοποίη-
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ση του προγράµµατος και ορίζεται ότι δεν υπολογίζεται
το ποσό του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης και
στον τρόπο υπολογισµού του ποσού για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού
χαρακτήρα.

στωτών. Τίθεται, ωστόσο, αυστηρότερος χρονικός περιορισµός, αυτός των τριών ετών (αντί των δύο που προβλέπει η γενική ρύθµιση), µε το σκεπτικό ότι ο χρόνος
αυτός συµπίπτει µε τη διαγραφή της σχετικής καταχώρισης, για την αποθάρρυνση τυχόν καταστρατηγήσεων
του θεσµού.

ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 966 ΚΠολΔ

Άρθρο 25
Ρυθµίσεις για τον µηχανισµό αυτόµατης επιστροφής

Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 966 ΚΠολΔ τροποποιείται κατά τρόπο που διασφαλίζει την πιο αποτελεσµατική εφαρµογή της. Ειδικότερα, η προβλεπόµενη
διαδικασία οριοθετείται χρονικά στο σύνολό της, δηλαδή
από την κατάθεση της αίτησης έως την έκδοση απόφασης, ενώ, για λόγους ασφάλειας δικαίου, ρυθµίζεται και
κάθε άλλη διαδικαστική ενέργεια, όπως είναι η κλήτευση, αποθαρρύνοντας τελικώς τυχόν παρελκυστική προσφυγή στο εν λόγω γνήσιο ασφαλιστικό µέτρο. Υπ’ αυτό
το πνεύµα, µε γνώµονα την αυστηρή τήρηση των προθεσµιών, θα πρέπει να επιλύεται κάθε ανακύπτον ζήτηµα,
λ.χ. αναβολής της συζήτησης. Αφετέρου, προκειµένου η
εν λόγω διάταξη να συµβάλλει λυσιτελώς στην επίλυση
της κατάστασης που ανακύπτει µετά την άκαρπη έκβαση
των πλειστηριασµών, υπογραµµίζει την αποδεικτική εµβέλεια της έκθεσης εκτίµησης, µεταξύ των λοιπών πρόσφορων αποδεικτικών µέσων, πολύ περισσότερο όταν
για τον σκοπό αυτό προσλαµβάνεται επί ακινήτων πιστοποιηµένος εκτιµητής. Στόχος είναι η δικαστική κρίση να
εκδίδεται το συντοµότερο δυνατό και να αντιστοιχεί µε
τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια προς την τρέχουσα
πραγµατικότητα ώστε να είναι πιο ουσιαστική και δίκαιη.

Με την προτεινόµενη ρύθµιση επεκτείνεται, για λόγους δηµοσιονοµικού συµφέροντος, η εφαρµογή του µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής (clawback) στα έτη
2019-2022 και ρυθµίζεται ο τρόπος καθορισµού των ορίων δαπανών για όλες τις κατηγορίες, βάσει της ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ, δίνοντας περιθώρια στους φορείς να εξυπηρετούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη
δηµόσια υγεία. Τέλος, ορίζεται ότι τα ως άνω όρια θα κατανέµονται στις τρεις κατηγορίες δαπανών στον ετήσιο
Προϋπολογισµό του Κράτους.

Άρθρο 24
Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα
Με την προτεινόµενη µεταρρύθµιση ενισχύεται ο θεσµός της απαλλαγής, όπως αυτός αναµορφώθηκε µε τον
ν. 4446/2016, προς την κατεύθυνση του αποστιγµατισµού της πτώχευσης και της παροχής δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα που πτώχευσαν
χωρίς να τους βαρύνει κακόπιστη συµπεριφορά.
Εν προκειµένω, προβλέπεται η δυνατότητα δεύτερης
ευκαιρίας σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ελλείψει πτωχευτικής περιουσίας δεν δύνανται να πτωχεύσουν και
παραµένουν τόσο τα ίδια αλλά και οι τρίτοι που συνέχονται επιχειρηµατικά µε αυτά σε διαρκή εκκρεµότητα.
Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης θα πρέπει ασφαλώς
να κηρυχθεί συγγνωστός, µετά την παρέλευση τριών ετών από την καταχώριση του ονόµατος ή της επωνυµίας
του στο ΓΕΜΗ και στα µητρώα πτωχεύσεων. Στόχος είναι η επαναδραστηριοποίηση των επιχειρηµατιών αυτών
που παρά τις έντιµες προσπάθειες απέτυχαν ώστε να
διαφύγουν τον «συναλλακτικό θάνατο».
Η προτεινόµενη ρύθµιση κινείται επί του βασικού άξονα διατάξεων που θεσπίστηκαν µε τον ν. 4446/2016 µε
τις αναγκαίες νοµοτεχνικές προσαρµογές. Ειδικότερα,
το συγγνωστό του οφειλέτη φυσικού προσώπου παραµένει η αναγκαία αλλά και η µόνη πλέον προϋπόθεση για
την απαλλαγή του, ενώ διασφαλίζεται η δυνατότητα να
τεθούν υπόψη του δικαστηρίου οι παρατηρήσεις των πι-

Άρθρο 26
Τροποποίηση των νόµων 1902/1990, 3918/2011
και του π.δ. 312/1992
Με τις προτεινόµενες διατάξεις επιδιώκεται η αύξηση
του ποσοστού διείσδυσης των γενοσήµων φαρµάκων
στην ελληνική αγορά αφενός µε την παροχή στους ασφαλισµένους, για τους οποίους ήδη προβλέπεται ποσοστό συµµετοχής δέκα τοις εκατό (10%) της διατιµηµένης
αξίας του φαρµάκου, οικονοµικού κινήτρου να επιλέγουν
το γενόσηµο φάρµακο και αφετέρου µε την παροχή
στους φαρµακοποιούς ενός αντικινήτρου να προτείνουν
και να χορηγούν στους ασφαλισµένους φάρµακα αναφοράς µετά τη λήξη της περιόδου προστασίας αντί των
γενοσήµων φαρµάκων.
Συγκεκριµένα, µε την παράγραφο 1 της προτεινόµενης διάταξης για τους ασφαλισµένους για τους οποίους
έως σήµερα προβλέπεται ποσοστό συµµετοχής δέκα
τοις εκατό (10%) της διατιµηµένης αξίας του φαρµάκου
– δηλαδή για τους ασφαλισµένους που λαµβάνουν φάρµακα για τη θεραπεία χρόνιων ή εξαιρετικά σοβαρών παθήσεων, όπως αυτές ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και για τους κάθε φορά δικαιούχους επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) και τα προστατευόµενα µέλη των οικογενειών τους – το ποσοστό της συµµετοχής τους µηδενίζεται, εφόσον επιλέξουν να προµηθευτούν γενόσηµα φάρµακα.
Με την παράγραφο 2 της προτεινόµενης διάταξης καθιερώνεται για τα φαρµακεία η υποχρέωση ποσοστού επιστροφής (rebate) 0,8% επί της λιανικής τιµής των συνταγογραφούµενων φαρµάκων αναφοράς µετά τη λήξη
της περιόδου προστασίας προς τον ΕΟΠΥΥ για το έτος
2018 και παράλληλα δίνεται νοµοθετική εξουσιοδότηση
στον Υπουργό Υγείας, όπως µε απόφασή του τροποποιεί
το ποσοστό αυτό τα επόµενα έτη και τον τρόπο υπολογισµού και να ρυθµίζει τα ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής
της διάταξης.
Τέλος, µε την παράγραφο 3 δίνεται νοµοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας, όπως µε απόφασή του
ορίζει τις ελάχιστες ποσότητες γενοσήµων φαρµάκων α-
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νά θεραπευτική κατηγορία που οφείλουν να έχουν ως απόθεµα τα φαρµακεία, µε σκοπό τη διασφάλιση της επάρκειας των γενοσήµων φαρµάκων στα φαρµακεία και
την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε αυτά.
Άρθρο 27
Ρυθµίσεις για τα οπτικά–γυαλιά οράσεως
Η παρούσα διάταξη κρίνεται αναγκαία, καθώς αφορά
τις εναποµείνασες περιπτώσεις µη συµβασιοποιηµένων
ιδιωτών παρόχων µε τον ΕΟΠΥΥ και προβλέπεται η διαδικασία σχετικά µε την καταβολή της προβλεπόµενης
δαπάνης, η οποία στο εξής διενεργείται χωρίς τη διαµεσολάβηση του δικαιούχου περίθαλψης, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική και σύµφωνα µε τον ΕΚΠΥ παροχή του είδους ή της υπηρεσίας υγείας. Επιπροσθέτως,
οι εν λόγω δαπάνες εντάσσονται στον κλειστό προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ, µε σκοπό την ενιαία αντιµετώπισής
τους και την ορθότερη λειτουργία και αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας.
Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4430/2016
Με την παρούσα ρύθµιση δίνεται η δυνατότητα στους
παρόχους που υπέβαλαν αρχικά άρνηση, αλλά κρίνουν
ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι αυτής, να την ανακαλέσουν, περίπτωση που δεν είχε προβλεφθεί στον αρχικό νόµο.

Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4052/2012
Με την παρούσα διάταξη επιτυγχάνεται η επιτάχυνση
της διαδικασίας εκκαθάρισης, στις περιπτώσεις που υφίστανται οµοειδείς ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις των φαρµακευτικών εταιριών - κατόχων άδειας κυκλοφορίας
φαρµακευτικών σκευασµάτων και του ΕΟΠΥΥ.
Άρθρο 30
Ρυθµίσεις για τη διαδικασία επιλογής του Ε.Κ.Α.Π.Υ.
Με την προτεινόµενη διάταξη, εισάγεται ρύθµιση µε την
οποία ορίζεται το αρµόδιο Τµήµα του Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) του άρθρου 10 ν.
4369/2016 (Α΄ 33) για τη διενέργεια των διαδικασιών επιλογής υποψηφίων σε θέσεις του άρθρου 8 παρ. 1 περίπτωση α΄ του ν. 4369/2016, στην περίπτωση του Ν.Π.Δ.Δ. µε
την επωνυµία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προµηθειών Υγείας»
(Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του άρθρου 21 ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Συγκεκριµένα, µε την εν λόγω διάταξη ορίζεται ως αρµόδιο τµήµα,
το Α΄ Τµήµα του Ε.Σ.Ε.Δ., όπως συστάθηκε µε την Υ.Α. υπ’
αριθµ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.40717/2017 (Β΄ 4125), και τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. υπ’ αρ. ΔΙΔΚ/Φ.38/8668/2018 (Β΄ 773).
Η διάταξη κρίνεται αναγκαία προκειµένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες στελέχωσης των εν λόγω θέσεων του
Ε.Κ.Α.Π.Υ. και να διασφαλισθεί η αποτελεσµατικότερη λειτουργία του φορέα για λόγους δηµοσίου συµφέροντος που
ανάγονται στη διαφανέστερη και αποδοτικότερη διαχείριση
των προµηθειών υγείας.

Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4025/2011
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011
(Α΄ 228), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από το
άρθρο 30 παράγραφος 1 του ν. 4486/2017 (Α΄115, µε
διόρθωση σφάλµατος στο Α΄ 125), προβλέφθηκε ότι σε
κάθε Μονάδες Ηµερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) αναπτύσσεται µόνο µία ειδικότητα. Η συγκεκριµένη απαγόρευση
δεν θεωρείται σκόπιµο να υφίσταται, ώστε οι ΜΗΝ να αναπτύσσουν περισσότερες από µία ειδικότητες, εφόσον
τηρούν τις προϋποθέσεις του νόµου για την διασφάλιση
της Δηµόσιας Υγείας.
Άρθρο 32
Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 90
του ν. 4368/2016
Με την προτεινόµενη διάταξη διευρύνεται ο έλεγχος
των δαπανών της υγείας, µε την ενεργό συµµετοχή του
δικαιούχου περίθαλψης στις δαπάνες που τον αφορούν,
µε σκοπό την διασφάλιση των πόρων που διατίθενται
για την υγειονοµική περίθαλψη, την πραγµατική παροχή
υγειονοµικής περίθαλψης και την πραγµατική πρόσβαση
από όλους σε αυτήν, καθώς και τις δαπάνες και την αποτελεσµατική χρηµατοδότηση της υγειονοµικής περίθαλψης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στον υπ’ αριθµ.
679/2016 Κανονισµό για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία
Δεδοµένων- προοίµιο σκέψη 54).
Άρθρο 33
Ψηφιακή υποβολή δικαιολογητικών
H παρούσα διάταξη κρίνεται αναγκαία, καθώς µε την
εφαρµογή της θα καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που προβλέπει την ηλεκτρονική διακίνηση των
εγγράφων στα πλαίσια διοικητικών διαδικασιών, ώστε να
προσαρµοστεί στη διαδικασία της εκκαθάρισης των απαιτήσεων των ιδιωτών παρόχων του ΕΟΠΥΥ. Με την
υιοθέτηση της ηλεκτρονικής εκκαθάρισης επιταχύνεται
η µέχρι σήµερα ακουλουθούµενη χρονοβόρα διοικητική
διαδικασία, µειώνεται το διοικητικό λειτουργικό κόστος,
επιταχύνεται η καταβολή των δαπανών υγείας, µε σκοπό
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς τους δικαιούχους περίθαλψης µέσω της ανταγωνιστικής λειτουργίας της αγοράς στον τοµέα της υγείας. Επίσης, µε
επίκεντρο τη διασφάλιση της διαδικασίας της εκκαθάρισης ενισχύεται σε προληπτικό επίπεδο ο έλεγχος του
Οργανισµού, µε την αξιοποίηση περιοδικών δειγµατοληπτικών ελέγχων και εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα του κατασταλτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ιδιαίτερη µέριµνα, µε την προτεινόµενη διάταξη, αποδίδεται στη διασφάλιση της συναίνεσης του δικαιούχου περίθαλψης και την πιστοποίηση της παρουσίας του
κατά την παροχή των υπηρεσιών υγείας.
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ΤΜΗΜΑ Ε΄
ΔιΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

1. Γενικό µέρος: Επί της αρχής
Στην Ελλάδα, οι διατάξεις για την προστασία της τιµής
του βιβλίου από τις ελεύθερες εκπτώσεις εφαρµόστηκαν
για πρώτη φορά µε το ν. 2557/1997 (νόµος «Ενιαίας Τιµής Βιβλίου»). Οι διατάξεις αυτές αναθεωρήθηκαν µε
τους ν. 4254/2014 (άρθρο 1) και ν. 4261/2014 (άρθρο
186), λαµβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Έκθεσης:
OECD, Competition Assessment Reports: Greece, Version
2013. Με την τροποποίηση του νόµου, η διετής προστασία της τιµής των βιβλίων από τις ελεύθερες εκπτώσεις
του ν. 2557/1997, περιορίστηκε µόνον στα «λογοτεχνικά» βιβλία και µόνον στην 1η τους έκδοση. Με βάση την
εµπειρία από την εφαρµογή της µερικής «απελευθέρωσης» της αγοράς του βιβλίου, τα τελευταία τρία χρόνια,
η κατάσταση του κλάδου στη χώρα µας επιδεινώθηκε ως
προς πολλούς από τους δείκτες της. Η δυνατότητα ελεύθερων εκπτώσεων δεν υιοθετήθηκε από τις περισσότερες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, οδηγώντας στη
διαµόρφωση έντονα ολιγοπωλιακών συνθηκών στην αγορά, οι συνθήκες επιβίωσης των µικρών, ανεξάρτητων
βιβλιοπωλείων έγιναν πιο δύσκολες και πολλά από αυτά
έκλεισαν, η µείωση των σηµείων πώλησης επιδείνωσε
τις συνθήκες παραγωγής και κυκλοφορίας των λιγότερο
εµπορικών βιβλίων εκ µέρους των µικρών εκδοτών, µειώθηκαν κατακόρυφα οι εισπράξεις πνευµατικών δικαιωµάτων όλων των δηµιουργών. Η δε αυθαίρετη διάκριση µεταξύ λογοτεχνικών και µη λογοτεχνικών βιβλίων άφησε
εκτός των ρυθµιστικών και προστατευτικών διατάξεων ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της βιβλιοπαραγωγής, µε ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη του δηµόσιου διαλόγου και
στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.
Τα προηγούµενα έτη διαπιστώθηκε µε δραµατικό τρόπο η αποτυχία της ασκούµενης πολιτικής και κρίνεται επιτακτική και επείγουσα η αναθεώρηση του νοµικού
πλαισίου. Η κρατική παρέµβαση στην αγορά του βιβλίου,
µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, έχει στόχο την εξασφάλιση του βέλτιστου επιπέδου συγγραφής, έκδοσης και
κυκλοφορίας των βιβλίων. Η τελευταία έχει καθοριστική
σηµασία για τους τοµείς της γλώσσας, του πολιτισµού,
της εκπαίδευσης, της πολυµορφίας, του δηµόσιου διαλόγου και της δηµοκρατίας της χώρας. Η ανωτέρω ισορροπία δεν µπορεί να επιτευχθεί µε την «ελεύθερη» λειτουργία της αγοράς.
Επίσης, η επιχειρηµατολογία της Έκθεσης του ΟΟΣΑ
του 2013, στην οποία βασίστηκαν οι διατάξεις των νόµως 4254/2014 και 4261/2014, υπήρξε πρόχειρη, ανεπαρκής, υπερβολικά συνοπτική (µόλις 7 σελίδων) χωρίς
διεθνή τεκµηρίωση. Για την αποτύπωση των επιπτώσεων
της νοµοθετικής µεταρρύθµισης του 2014 εκπονήθηκε,
αντιθέτως ενδελεχής µελέτη «Εκ των υστέρων αξιολόγησης των επιπτώσεων της τροποποίησης του νόµου περί ενιαίας τιµής βιβλίου» στο πλαίσιο της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης «Υποστήριξη της Επιτελικής Δοµής ΕΣΠΑ-ΥπΟιΑΤ» του ΕΣΠΑ 2014-2020, µε κωδικό ΟΠΣ
(ΜΙS) 5000972 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2016ΣΕ11910006,

τα πορίσµατα της οποίας ελήφθησαν υπόψη για τη διαµόρφωση των συγκεκριµένων διατάξεων.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις, εκτός από την επαναφορά της ενιαίας τιµής βιβλίου για περίοδο δεκαοκτώ
µηνών από την πρώτη έκδοση, προβλέπεται σε περίπτωση ανατύπωσης, προστασία για διάστηµα δώδεκα µηνών.
Η ρύθµιση αυτή εισάγεται µε σκοπό την οµαλότερη µετάβαση ενός βιβλίου εκτός περιόδου προστασίας και την
παράταση του κύκλου ζωής ενός βιβλίου σε κατά το δυνατόν περισσότερα και περισσότερο διαφοροποιηµένα
σηµεία πώλησης, µε ιδιαίτερη µέριµνα για τα µικρά βιβλιοπωλεία της περιφέρειας, τα οποία σε κάποιους τόπους αποτελούν τους µοναδικούς θύλακες πολιτισµού.
Επιπλέον, µε την επανένταξη σε πλήρες καθεστώς ενιαίας τιµής εξαντληµένων βιβλίων που επανεκδίδονται ενθαρρύνεται η επανεισαγωγή στην ελληνική βιβλιοπαραγωγή βιβλίων όχι ευπώλητων ή µε αργό κύκλο ζωής
στην αγορά, σηµαντικών όµως για τη βιβλιογραφία στην
ελληνική γλώσσα.

2. Ειδικό µέρος: Επί των άρθρων
Άρθρο 34
Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί
Δίνονται γενικοί ορισµοί και αποσαφηνίζονται οι έννοιες «βιβλίο» και «εκδότης» για την ορθή εφαρµογή των
διατάξεων που ακολουθούν. Διασαφηνίζεται το εύρος εφαρµογής της ρύθµισης, καταλαµβάνοντας τα βιβλία
που εκδίδονται στην Ελλάδα σε οποιαδήποτε γλώσσα
και τα βιβλία που εκδίδονται στο εξωτερικό στην ελληνική γλώσσα και διατίθενται στην Ελλάδα. Επίσης, η ρύθµιση εκτείνεται και σε βιβλία που κυκλοφορούν στην Ελλάδα από εκδότη που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και
τα οποία έχουν εκτυπωθεί ή αναπαραχθεί στο εξωτερικό
για λογαριασµό του εκδότη, καταλαµβάνοντας την περίπτωση που εκδότης στην Ελλάδα εκτυπώνει βιβλία στο
Εξωτερικό σε ξένη γλώσσα, τα οποία όµως θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα. Στις παραγράφους 4 έως 6 εισάγονται εξαιρέσεις που αφορούν µεταχειρισµένα και ελαττωµατικά βιβλία, τα βιβλία µετά την παρέλευση δεκαοκτώ µηνών από την πρώτη έκδοση - µε τους περιορισµούς της παραγράφου 9 του άρθρου 35 - και όταν η διάθεση των βιβλίων δεν γίνεται µε σκοπό εµπορικής εκµετάλλευσης.
Άρθρο 35
Καθορισµός τιµής βιβλίου
Επιβάλλεται σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
εκδίδει βιβλία στην Ελλάδα να καθορίζει την τιµή διάθεσής τους στο κοινό και απαγορεύεται στα ίδια πρόσωπα
και σε τρίτους να πωλούν τα βιβλία αυτά σε τιµή ανώτερη της τιµής που καθορίστηκε ή µε έκπτωση µεγαλύτερη
του 10% επί της τιµής αυτής µε την εξαίρεση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Με την παράγραφο 9
εισάγεται µεταβατική περίοδος δώδεκα µηνών µε δυνατότητα έκπτωσης όχι µεγαλύτερης του 20%, που εκκινεί
είτε µετά την παρέλευση δεκαοκτώ µηνών από την πρώτη έκδοση, όταν αυτή συντελείται πριν την συµπλήρωση
των δεκαοκτώ µηνών, είτε από την ηµεροµηνία της πρώ-
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της ανατύπωσης, όταν αυτή συντελείται µετά την συµπλήρωση των δεκαοκτώ µηνών από την πρώτη έκδοση.
Με την παράγραφο 10 ορίζεται ότι σε περίπτωση επανέκδοσης του βιβλίου µε σηµαντικές αλλαγές και µε νέο
Διεθνή Μοναδικό Αριθµό Βιβλίου (ISBN) εφαρµόζεται η
εκ νέου η προστασία της παραγράφου 1 του άρθρου 2, υπό την προϋπόθεση της εξάντλησης του βιβλίου για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) µήνες. Η διαπίστωση της
πλήρωσης της προϋπόθεσης της εξάντλησης των 24 µηνών θα γίνεται µε προσφυγή στην βάση δεδοµένων κυκλοφορούντων βιβλίων «Βιβλιονέτ». Με την παράγραφο
11 ορίζονται τα απαιτούµενα αναγραφόµενα στοιχεία
στα κυκλοφορούντα βιβλία.
Άρθρο 36
Επιβολή κυρώσεων
Εισάγονται διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης ορισµένων από τις υποχρεώσεις του προβλέπονται στο άρθρο 35. Στόχος των προτεινόµενων διατάξεων είναι ο αποτελεσµατικότερος έλεγχος της κρατικής
παρέµβασης στην αγορά του βιβλίου, µε στόχο την εξασφάλιση του βέλτιστου επιπέδου συγγραφής, έκδοσης
και κυκλοφορίας των βιβλίων και τον εκσυγχρονισµό του
θεσµικού πλαισίου.
Άρθρο 37
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Στην παράγραφο 1 προβλέπονται οι εξουσιοδοτικές
διατάξεις για την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων αναγκαίες για την εφαρµογή των ρυθµίσεων του παρόντος Τµήµατος και για την ρύθµιση κάθε αναγκαίας
λεπτοµέρειας. Με την παράγραφο 2 ρυθµίζεται η δυνατότητα να καθορίζεται κάθε χρόνο περίοδος, που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ηµέρες συνολικά, για εκπτώσεις που θα υπερβαίνουν τα οριζόµενα 10% και 20%
αντίστοιχα.
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 40
Ρύθµιση θεµάτων Ειδικού Λογαριασµού
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 θεσπίζεται ποσοστιαία µείωση 50% και 70% για τα έτη
2019 και 2020 αντίστοιχα, σε συνέχεια της µείωσης 35%
επί της Χρέωσης των προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας που ισχύει ήδη από την 1η Απριλίου 2018. Οι µειώσεις
αυτές, όπως και η προηγούµενη, καθίστανται εφικτές
λόγω του ισοσκελισµού του Ειδικού Λογαριασµού Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Ε.Λ.Α.Π.Ε.) που επιτεύχθηκε κατά το προηγούµενο έτος και του πλεονάσµατος
που προβλέπεται να εµφανίσει ο λογαριασµός αυτός κατά τα επόµενα έτη, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την
οικονοµική βιωσιµότητά τού εφεξής. Συγχρόνως, προβλέπεται µηχανισµός επιστροφής επιπλέον πλεονασµάτων που τυχόν θα εµφανίσει ο λογαριασµός κατά τα έτη
2018, 2019 και 2020, µετά το σχηµατισµό ενός αποθεµα-

τικού ασφαλείας ποσού 70.000.000 ευρώ. Συγκεκριµένα,
ορίζεται ότι αν από την εκκαθάριση του µηνός Δεκεµβρίου κάθε έτους προκύψει πλεόνασµα µεγαλύτερο των
70.000.000 ευρώ, το ισόποσό του θα αποδοθεί από τον
Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στους εκπροσώπους φορτίου ως εκροή του Ειδικού Λογαριασµού
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και
Δικτύου. Η ειδικότερη διαδικασία απόδοσής των αντίστοιχων ποσών στους προµηθευτές και κάθε άλλη τεχνική λεπτοµέρεια, όπως για παράδειγµα η δυνατότητα
συµψηφισµού τους µε αντίστοιχες απαιτήσεις του ΛΑΓΗΕ έναντι των προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, παραπέµπεται να ρυθµισθεί στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Με τη ρύθµιση της παραγράφου 2 ορίζεται ρητά ότι οι
αποφάσεις της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας αναφορικά µε την αναπροσαρµογή των µοναδιαίων χρεώσεων
του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. για τα έτη 2018, 2019 και 2020 λαµβάνουν υπόψη την απόδοση των πλεονασµάτων πέραν του
αποθεµατικού ασφαλείας του ποσού των 70.000.000 ευρώ του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
στους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Με τη ρύθµιση της παραγράφου 3 αυξάνεται για τα έτη 2019 και 2020 το ποσοστό από τα έσοδα από πλειστηριασµούς αδιαθέτων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου που αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε τουλάχιστον 65%, από
60% που ήταν ως σήµερα.
Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4067/2012
Το έτος 2017 ο κρατικός προϋπολογισµός κατέβαλε το
ποσό των 476.000.000 ευρώ στον ειδικό διαχειριστικό
λογαριασµό Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για την κάλυψη µέρους του κόστους για τα έτη 2012 έως 2018. Με
την προτεινόµενη ρύθµιση διασφαλίζεται ότι η χρηµατοδότηση µέρους του κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας από τον κρατικό προϋπολογισµό δεν µπορεί να
υπερβεί τα προβλεπόµενα υπέρ αυτού του σκοπού ποσά
για τα έτη 2019 έως 2020.
Άρθρο 42
Αναπροσαρµογή ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας
προς δηµοπράτηση µέσω των δηµοπρασιών πώλησης
προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας
µε φυσική παράδοση
Με τις προτεινόµενες διατάξεις αποκλιµακώνονται
σταδιακά - και σε χρονική συσχέτιση µε τη λήψη διαρθρωτικών µέτρων για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού του ν. 4533/2018 (Α΄ 75) - οι ποσότητες που
πρέπει να διαθέτει η Δ.Ε.Η. Α.Ε. προς δηµοπράτηση µέσω των δηµοπρασιών πώλησης προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση (άρθρα
133 επ. ν. 4389/2016, Α΄ 94).
Συγκεκριµένα, µε την παράγραφο 1 ορίζεται ότι µειώνονται άµεσα, ήτοι µετά την έγκριση της απόσχισης από
το Διοικητικό Συµβούλιο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και την προκήρυξη του διαγωνισµού της αποεπένδυσης, κατά πενήντα
ποσοστιαίες µονάδες (50%) οι πρόσθετες ποσότητες η-
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λεκτρικής ενέργειας που τυχόν ορίζονται προς δηµοπράτηση σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του
άρθρου 135 του ν. 4389/2016.
Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι µε την υπογραφή
των σχετικών συµβάσεων αγοραπωλησίας µετοχών
(share purchase agreements) της παρ. 2 του άρθρου 3
του ν. 4533/2018 καταργείται ο µηχανισµός αναπροσαρµογής των προς δηµοπράτηση ποσοτήτων των παρ. 3 και
4 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016, ενώ µε την παράγραφο 3 προβλέπεται η µείωση των προς δηµοπράτηση
ποσοτήτων για το έτος 2019 από 22% σε 13% επί του
συνολικού όγκου ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεµένου συστήµατος του προηγούµενου έτους, αµέσως
µετά την υλοποίηση όλων των αναγκαίων προαπαιτούµενων πράξεων, ώστε να αναλάβει έκαστος εκ των νέων
επενδυτών τη διαχείριση των προς αποεπένδυση λιγνιτικών µονάδων, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4533/2018.
Τέλος, µε την παράγραφο 4 ρυθµίζεται η διαδικασία µε
την οποία ο µηχανισµός δηµοπράτησης ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση του ν. 4389/2016 θα καταστεί συµβατός µε την έναρξη λειτουργίας των Αγορών
Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α΄ 185), ιδίως
όσον αφορά τις δηλώσεις χρήσης των ποσοτήτων προθεσµιακών προϊόντων στο σύστηµα δήλωσης προγραµµάτων της Ε.Χ.Ε. Α.Ε. και τις υποχρεώσεις φυσικής εκπλήρωσης και εξισορρόπησης των µερών.
ΤΜΗΜΑ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΏΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 43
Κατάργηση ελαχίστου ορίου διάρκειας
της σύµβασης ναύλωσης
Με την προτεινόµενη ρύθµιση, επιδιώκεται η ενίσχυση
του υγιούς ανταγωνισµού στον κλάδο θαλάσσιου τουρισµού και αναψυχής, µε την κατάργηση του ελαχίστου ορίου διάρκειας της σύµβασης ολικής ναύλωσης και της
σύναψης µόνο δύο (2) ναυλοσυµφώνων εντός του ίδιου
εικοσιτετραώρου, για τα επαγγελµατικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), ώστε να καταστεί δυνατή η
σύναψη ναυλώσεων χρόνου µικρότερου των δώδεκα
(12) ωρών και περισσότερων των δύο. Επιτυγχάνεται, µε
τον τρόπο αυτό, η διευκόλυνση της εκµετάλλευσης των
επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής, µε την εξυπηρέτηση
µεγαλύτερου αριθµού επιβατών, µε απώτερο σκοπό και
στόχο την ανάπτυξη του θαλασσίου τουρισµού και την ενίσχυση της εθνικής οικονοµίας γενικότερα.
Περαιτέρω, σηµειώνεται ότι για τον µη αιφνιδιασµό
της αγοράς θαλασσίου τουρισµού και αναψυχής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του προωθούµενου άρθρου, η
έναρξη ισχύος της παραγράφου 2 ορίζεται η 1η.11.2018.
ΤΜΗΜΑ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 44
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 393/1976
Το άρθρο 1 του ν. 711/1977 (Α΄ 284), περί ειδικών του-

ριστικών λεωφορείων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ορίζει ότι «Το µεταφορικό έργο που πραγµατοποιείται,
κατ’ αποκλειστικότητα, από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης, συνίσταται στη διενέργεια έκτακτων γραµµών και γραµµών κλειστής διαδροµής που εξυπηρετούν µεταφορά προσχηµατισµένης οµάδας προσώπων και αποσκευών, απαγορευοµένης της µε οποιονδήποτε τρόπο εκτέλεσης συγκοινωνίας, ως εξής: α. […].
β. Μεταφορά προσώπων σε οργανωµένες εκδροµές εντός και εκτός της χώρας. γ. […]. δ. […]. ε. […]. στ. […].
ζ […]. η. […]». Επίσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 4
του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «Το µεταφορικό έργο της
παραγράφου 1 διενεργείται από δηµόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία από επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων ή Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.). Στην περίπτωση
που η µεταφορά προσώπων σε οργανωµένες εκδροµές
και περιηγήσεις εντός και εκτός της χώρας, καθώς και η
µεταφορά µαθητών για πραγµατοποίηση εκδροµών των
περιπτώσεων Β΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο οργανωµένου ταξιδιού
της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 339/1996, το ανωτέρω
περιγραφόµενο έργο διενεργείται από δηµόσιας χρήσης
Τουριστικά Λεωφορεία για λογαριασµό τουριστικού γραφείου». Δεδοµένου ότι τα ανωτέρω αναφερόµενα άρθρα
των ν. 393/1976 και ν. 711/1977 συνδυαστικά εφαρµοζόµενα φαίνεται να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι αποκλείεται η δυνατότητα διοργάνωσης οργανωµένων εκδροµών από τουριστικά γραφεία µε οποιαδήποτε άλλα οχήµατα πλην των ειδικών τουριστικών λεωφορείων -κάτι
που προφανώς είναι έξω από τις πραγµατικές προθέσεις
του νοµοθέτη- κρίνεται σκόπιµο να αναδιατυπωθεί η παρ
2 περίπτωση α΄ του άρθρου 1 του ν. 393/1976, έτσι ώστε
να καθίσταται σαφές, ότι επιτρέπεται η πραγµατοποίηση
οργανωµένης εκδροµής µε κάθε είδους µέσο (χερσαίο,
πλωτό, εναέριο) δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.
ΤΜΗΜΑ Θ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4469/2017 (Α΄ 62)
Από τον Αύγουστο του 2017 άρχισε να λειτουργεί ο εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων, τον οποίο εισήγαγε ο ν. 4469/2017 (Α΄ 62). Μολονότι καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα λειτουργίας του εξωδικαστικού µηχανισµού η Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά την εφαρµογή του, επισηµάνθηκαν διάφορα θέµατα, τα οποία απαιτούν νοµοθετική ρύθµιση. Ως προς αυτά τα θέµατα το κεφάλαιο Α΄ επιδιώκει να βελτιώσει το πλαίσιο του εξωδικαστικού µηχανισµού, χωρίς πάντως να επηρεάζει τη γενική δοµή
του.
Άρθρο 45
Ορισµοί
Σύµφωνα µε το ν. 4469/2017 µπορούν να ρυθµιστούν
µόνο οι οφειλές που γεννήθηκαν µέχρι την 31η Δεκεµ-
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βρίου 2016, καθώς και οι οφειλές προς το Δηµόσιο και
προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες βεβαιώθηκαν µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. Η πρόβλεψη της
ηµεροµηνίας αυτής ήταν επιβεβληµένη, δεδοµένου ότι
το νοµοσχέδιο του εξωδικαστικού µηχανισµού τέθηκε σε
δηµόσια διαβούλευση την 21η Φεβρουαρίου 2017 και έπρεπε να αποτραπεί το ενδεχόµενο δηµιουργίας οφειλών µε σκοπό µελλοντικής υπαγωγής τους στο µηχανισµό. Τώρα όµως παρατηρείται το φαινόµενο υπαγωγής
πολλών επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό µηχανισµό, οι
οποίες βαρύνονται µε µεγάλες οφειλές, γεννηµένες ή
βεβαιωµένες το 2017. Οι τελευταίες οφειλές, ως ανεπίδεκτες υπαγωγής στο µηχανισµό, έπρεπε να εξοφληθούν κατά προτεραιότητα, µε αποτέλεσµα να µειώνεται
σηµαντικά η ικανότητα της επιχείρησης να αποπληρώσει
τις υπαγόµενες οφειλές. Έτσι, αρκετές επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν εκ των πραγµάτων να υποβάλουν προτάσεις ρύθµισης των οφειλών τους, οι οποίες δεν µπορούσαν να γίνουν αποδεκτές από τους πιστωτές.
Για να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο αυτό, το άρθρο 45
τροποποιεί τους ορισµούς των οφειλών προς το Δηµόσιο, των οφειλών υπέρ τρίτων, που εισπράττονται από τη
Φορολογική Διοίκηση, και των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε να µπορούν να υπαχθούν και
οι οφειλές του 2017.
Περαιτέρω, εισάγεται διαφοροποίηση ως προς τον ορισµό των οφειλών προς το Δηµόσιο και υπέρ τρίτων σε
σχέση µε τις οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ενώ για τις δύο πρώτες κατηγορίες κρίσιµος παραµένει ο χρόνος της βεβαίωσης, για την τελευταία κατηγορία κρίσιµος καθίσταται ο χρόνος γέννησης της οφειλής. Σκοπός της ρύθµισης αναφορικά µε τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι να µη χάνει ο διοικούµενος
το δικαίωµα ρύθµισης των εισφορών του 2017 µόνο και
µόνο για το λόγο ότι αυτές βεβαιώθηκαν το 2018. Αντίστοιχη ρύθµιση δεν µπορεί να εισαχθεί για τις οφειλές
προς το Δηµόσιο, καθώς δεν έχει λήξει ακόµα η προθεσµία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για
το φορολογικό έτος 2017 και εποµένως η εισαγωγή δυνατότητας ρύθµισης οφειλών που ανάγονται στο φορολογικό έτος 2017 και βεβαιώνονται το 2018 θα δηµιουργούσε ηθικό κίνδυνο.
Άρθρο 46
Πεδίο εφαρµογής
Οι παραγράφοι 1 και 2 κινούνται στην ίδια κατεύθυνση
µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 45, επιδιώκοντας να καταστήσουν επιδεκτικές υπαγωγής τις οφειλές που γεννήθηκαν εντός του 2017. Επιπλέον η παράγραφος 1 διευρύνει και το υποκειµενικό πεδίο εφαρµογής του νόµου,
µεταθέτοντας στην 31η Δεκεµβρίου 2017 το χρόνο, κατά τον οποίο ο οφειλέτης πρέπει να έχει οφειλή προς
χρηµατοδοτικό φορέα µε καθυστέρηση 90 ηµερών ή ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή
προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κ.λπ..
Με την παράγραφο 3 αντιµετωπίζεται το πρόβληµα
που προέκυπτε, όταν ένας πιστωτής συγκέντρωνε περισσότερο από το 85% των συνολικών απαιτήσεων και η
διµερής διαπραγµάτευση διαρκούσε περισσότερο από
τρεις µήνες. Η ισχύουσα διάταξη προβλέπει ότι ο πιστω-

τής ενηµερώνει εντός τριών µηνών την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για την
επίτευξη ή όχι συµφωνίας. Αν η διµερής διαπραγµάτευση δεν είχε ολοκληρωθεί εντός του τριµήνου, δεν προβλεπόταν περαιτέρω ενηµέρωση, µε αποτέλεσµα η
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. να µην µπορεί να έχει ακριβή εικόνα για τις διµερείς διαδικασίες που περατώθηκαν επιτυχώς και γι’
αυτές που περατώθηκαν ανεπιτυχώς. Προς αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού, προβλέπεται µε την παράγραφο 3 ότι, αν η διαπραγµάτευση ολοκληρωθεί µετά
την αρχική ενηµέρωση της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., ο πιστωτής θα ενηµερώσει την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για την επίτευξη ή µη συµφωνίας
µέσα σε ένα µήνα από την ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσης.
Με την παράγραφο 4 καλύπτεται ένα κενό της ισχύουσας ρύθµισης της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017.
Η ισχύουσα διάταξη δεν προβλέπει τι ισχύει αν δύο ή περισσότεροι πιστωτές, µε ποσοστό ο καθένας µικρότερο
του 1,5% της συνολικής οφειλής, έχουν ακριβώς ίσες απαιτήσεις και οι απαιτήσεις αυτές, αθροιζόµενες µε τις
µικρότερες απαιτήσεις, υπερβαίνουν το 15% της συνολικής οφειλής. Η περίπτωση αυτή µπορεί να φαίνεται απίθανη, παρουσιάστηκε όµως στην πράξη και χρειάζεται αντιµετώπιση. Η λύση που προκρίθηκε είναι η συµµετοχή
όλων των µικροπιστωτών µε ίσες απαιτήσεις στη διαδικασία και η δέσµευσή τους από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης. Η λύση αυτή αποσκοπεί στο να αποτραπεί το ενδεχόµενο συγκέντρωσης µεγάλου συνολικού ποσοστού απαιτήσεων µικροπιστωτών ανεπίδεκτων ρύθµισης (π.χ.
πολλών εργαζοµένων µε ακριβώς ίσα ποσά οφειλόµενων αποδοχών), το οποίο θα αναιρούσε τη βασική επιδίωξη του εξωδικαστικού µηχανισµού για συνολική ρύθµιση των οφειλών της επιχείρησης.
Άρθρο 47
Ρύθµιση οφειλών οµόρρυθµων εταίρων
Με το άρθρο 47 επιλύεται ένα πρόβληµα, το οποίο αντιµετώπιζαν οι οµόρρυθµοι εταίροι οµόρρυθµων και ετερόρρυθµων εταιριών, όταν ζητούσαν τη ρύθµιση όχι
των οφειλών της εταιρίας, αλλά των ατοµικών τους οφειλών. Οι εταίροι αυτοί, επειδή έχουν πτωχευτική ικανότητα, µπορούν µεν να υποβάλουν αυτοτελή αίτηση για
ρύθµιση των δικών τους χρεών. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο των κριτηρίων επιλεξιµότητας του άρθρου 3 του ν.
4469/2017, δεν είναι σαφές, αν αυτά θα πρέπει να κριθούν µε βάση τα αποτελέσµατα της εταιρίας ή κάποιας
ατοµικής επιχείρησης των εταίρων, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υφίσταται καν.
Για τους εταίρους αυτούς η εισαγόµενη διάταξη προβλέπει ρητώς τη δυνατότητά τους να ζητήσουν τη ρύθµιση και των δικών τους οφειλών µέσω του εξωδικαστικού
µηχανισµού. Προϋπόθεση βέβαια αποτελεί το να είναι οι
υπό ένταξη ατοµικές οφειλές επιλέξιµες κατά νόµο. Εποµένως δεν εντάσσονται οφειλές άσχετες µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα, που δεν κρίνονται απαραίτητες για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας του εταίρου, ή οφειλές µεταγενέστερες της 31/12/2017 ή οφειλές για επιστροφή κρατικών ενισχύσεων.
Το αν οι εταίροι θα υποβάλουν αυτοτελή αίτηση, η οποία θα συσχετιστεί µε την αίτηση της εταιρίας, ή αν, κατά τη συνυπογραφή της αίτησης της εταιρίας θα δηλώ-
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νουν ότι επιθυµούν τη ρύθµιση και των ατοµικών τους οφειλών, αποτελεί τεχνικό ζήτηµα, το οποίο θα επιλύσει η
κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 4469/2017.
Σε κάθε περίπτωση, όταν εταίροι ζητούν τη ρύθµιση
των δικών τους οφειλών, οι πιστωτές επιβάλλεται να έχουν πλήρη εικόνα των οικονοµικών τους στοιχείων, σαν
να υποβαλλόταν αυτοτελής αίτηση. Γι’ αυτό προβλέπεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η αίτηση πρέπει να περιέχει το σύνολο των στοιχείων και να συνοδεύεται από
το σύνολο των δικαιολογητικών του άρθρου 5 του ν.
4469/2017. Για τον ίδιο λόγο επιβάλλεται να κριθούν στο
πρόσωπο του εταίρου οι περιορισµοί των παραγράφων 3
και 5 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 (µη πτώχευση του εταίρου, µη καταδίκη του εταίρου για συγκεκριµένα αδικήµατα, µη συγκέντρωση πλέον του 85% των οφειλών
του εταίρου σε έναν πιστωτή). Εξυπακούεται ότι οι περιορισµοί αυτοί θα εφαρµοστούν µόνο όταν συµβιβάζονται µε το γεγονός ότι ζητείται ρύθµιση των οφειλών του
εταίρου και όχι της εταιρίας. Έτσι, δεν θα αποκλειστεί η
ρύθµιση των οφειλών του εταίρου από το γεγονός ότι ο
εταίρος έχει διακόψει ατοµική επιχειρηµατική του δραστηριότητα (περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 4469/2017), αρκεί να µην έχει λυθεί η ίδια η εταιρία. Από την άλλη πλευρά, ο εταίρος µπορεί να ρυθµίσει τις δικές του οφειλές, εντάσσοντας και τις οφειλές που τον
βαρύνουν ως οµόρρυθµο εταίρο, ακόµα και αν η εταιρία
έχει λυθεί, εφόσον ο εταίρος διατηρεί δική του ατοµική
επιχείρηση σε λειτουργία. Αναφορικά µε την επιλεξιµότητα (µία θετική χρήση στις τρεις τελευταίες), αυτή εκ
των πραγµάτων δεν θα µπορεί να κριθεί στο πρόσωπο
του εταίρου, αφού ο ίδιος δεν τηρεί λογιστικά βιβλία στο
δικό του όνοµα. Εποµένως αναγκαστικά η επιλεξιµότητα
θα πρέπει να κριθεί στο πρόσωπο της εταιρίας.
Προκειµένου να εξοικονοµηθούν χρόνος και ανθρώπινοι πόροι, προβλέπεται ότι η διαδικασία ρύθµισης οφειλών της εταιρίας διεξάγεται ενιαία και υπό τον ίδιο συντονιστή µε τη διαδικασία ρύθµισης οφειλών όλων των
εταίρων, που ζητούν ρύθµιση και του συνόλου των δικών
τους οφειλών. Αυτό βέβαια θα γίνεται µόνο στο µέτρο
του εφικτού, καθώς δεν αποκλείεται η διαδικασία να καθυστερήσει για λόγο που αφορά µόνο ένα συνοφειλέτη,
π.χ. να αµφισβητηθεί προσωπική οφειλή εταίρου και να
ανατεθεί η επαλήθευσή της σε εµπειρογνώµονα, οπότε
δεν υπάρχει λόγος να καθυστερήσει η διαδικασία και για
τους άλλους συνοφειλέτες. Εξάλλου δεν θα ήταν επιεικές να στερηθεί ένας συνοφειλέτης και η πλειοψηφία
των πιστωτών του το δικαίωµα να ρυθµίσουν τις οφειλές
του, µόνο και µόνο για το λόγο ότι η πλειοψηφία των πιστωτών ενός άλλου συνοφειλέτη δεν συµφώνησε µε τη
ρύθµιση ή δεν δέχτηκε καν να συµµετάσχει στη διαδικασία. Για το λόγο αυτό προβλέπεται ότι, παρά το ενιαίο
της διαδικασίας, η απαρτία υπολογίζεται χωριστά για κάθε συνοφειλέτη, ο κάθε συνοφειλέτης υποβάλλει χωριστή πρόταση ρύθµισης και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας για την πρόταση του ενός συνοφειλέτη δεν επηρεάζεται από το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας για τις λοιπές
προτάσεις. Επειδή λοιπόν είναι αρκετά πιθανό η διαδικασία να παρουσιάσει ουσιώδεις αποκλίσεις για τον κάθε
συνοφειλέτη, είναι εύλογο ο συντονιστής να δικαιούται

πλήρη αµοιβή για κάθε οµόρρυθµο εταίρο που ζητεί ρύθµιση και των δικών του οφειλών.
Άρθρο 48
Περιεχόµενο αίτησης και συνοδευτικά έγγραφα
Με την παράγραφο 1 αντιµετωπίζεται το πρόβληµα
της διαφωνίας µεταξύ οφειλέτη και πιστωτή ως προς το
ύψος της οφειλής, η οποία διαφωνία οφείλεται στη χρέωση του οφειλέτη µε τόκους. Συγκεκριµένα παρατηρήθηκε το φαινόµενο, µετά τη συµπλήρωση της αίτησης από τον οφειλέτη, να επιβαρύνεται η οφειλή του µε τόκους ή έξοδα και έτσι, όταν ο πιστωτής δηλώνει αν συµµετέχει ή όχι, να αµφισβητεί το ύψος της οφειλής, ενίοτε και την ειλικρίνεια του οφειλέτη. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού προβλέπεται ότι ο οφειλέτης
θα συµπληρώνει και το χρόνο, αναφορικά µε τον οποίο
προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής, οπότε, αν µετά το χρόνο αυτό η οφειλή επιβαρύνθηκε, να µην θεωρείται καν ότι υφίσταται διαφωνία.
Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η εξουσιοδοτική
διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 4469/2017. Σκοπός της τροποποίησης είναι η παροχή δυνατότητα στους
συναρµόδιους υπουργούς να προβλέψουν τη δυνατότητα τµηµατικής υποβολής των δικαιολογητικών. Με τον
τρόπο αυτό, η τυχόν καθυστέρηση της Διοίκησης να εκδώσει κάποια δικαιολογητικά, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την έναρξη της διαδικασίας, δεν θα εµποδίζει
τον οφειλέτη από το να υποβάλει την αίτηση και να δροµολογήσει τη διαδικασία ρύθµισης, προσκοµίζοντάς τα
µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγµάτευσης.
Άρθρο 49
Συντονιστής
Το άρθρο 6 του ν. 4469/2017 προβλέπει ότι η έδρα του
συντονιστή πρέπει να βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης
και µόνο, αν δεν υπάρχει εγγεγραµµένος συντονιστής
µε έδρα εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, επιτρέπεται διορισµός συντονιστή µε έδρα άλλη Περιφερειακή Ενότητα της ίδιας Περιφέρειας. Η ρύθµιση αυτή είχε
σαν αποτέλεσµα εντός της ίδιας Περιφέρειας να υπάρχουν αφενός Περιφερειακές Ενότητες µε αριθµό συντονιστών δυσανάλογα µικρό σε σχέση µε τις υποβληθείσες
αιτήσεις, αφετέρου Περιφερειακές Ενότητες µε αριθµό
συντονιστών δυσανάλογα µεγάλο σε σχέση µε τις υποβληθείσες αιτήσεις. Το φαινόµενο αυτό οδηγεί όχι µόνο
σε άνιση κατανοµή των υποθέσεων ανά συντονιστή, αλλά και σε καθυστέρηση διεκπεραίωσης των υποθέσεων
στις Περιφερειακές Ενότητες που έχουν µικρό αριθµό
συντονιστών. Δεδοµένου ότι η ηλεκτρονική πλατφόρµα
λειτουργεί άψογα και η διαδικασία διεξάγεται ηλεκτρονικά, καθίσταται σαφές ότι η φυσική εγγύτητα του συντονιστή στην έδρα του οφειλέτη έχει µειωµένη χρησιµότητα. Για το λόγο αυτό τροποποιείται το άρθρο 6 του ν.
4469/2017 και προβλέπεται ότι ο συντονιστής µπορεί να
εδρεύει οπουδήποτε στην Περιφέρεια του οφειλέτη, µε
απλή προτίµηση των συντονιστών που εδρεύουν στην ί-
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δια Περιφερειακή Ενότητα, εφόσον φυσικά ο κατά προτίµηση διορισµός τους δεν παραβιάζει τον κανόνα της ισοκατανοµής των υποθέσεων µεταξύ των συντονιστών
της Περιφέρειας (παράγραφος 2).
Άρθρο 50
Διαδικασία διαπραγµάτευσης
Η παράγραφος 1 επιδιώκει να συµβάλει στην αντιµετώπιση της περίπτωσης, όπου ο οφειλέτης και ο πιστωτής διαφωνούν για το ύψος της οφειλής. Η παρ. 2 του
άρθρου 8 του ν. 4469/2017 προβλέπει ότι σε αυτήν την
περίπτωση ο συντονιστής ζητεί αποδεικτικά στοιχεία από τον οφειλέτη και τον πιστωτή και, αν από τα προσκοµιζόµενα έγγραφα δεν προκύπτει το ύψος της απαίτησης, τότε ο πιστωτής συµµετέχει µόνο για το µη αµφισβητούµενο ποσό. Αν όµως η διαφορά που παραµένει είναι ιδιαίτερα σηµαντική, τότε η εφαρµογή του ανωτέρω
κανόνα απειλεί την επιτυχία της διαδικασίας, διότι αφενός δηµιουργείται κλίµα δυσπιστίας µεταξύ οφειλέτη και
αµφισβητούµενου πιστωτή, αφετέρου οι µη αµφισβητούµενοι πιστωτές θα είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στην υπερψήφιση µίας πρότασης ρύθµισης, η οποία θα κινδυνεύει να ανατραπεί αν ο αµφισβητούµενος πιστωτής
διεκδικήσει το αµφισβητούµενο τµήµα της απαίτησής
του. Για το λόγο αυτό προτείνεται σε αυτήν την περίπτωση (ύπαρξη αδικαιολόγητης απόκλισης µεγάλου ύψους) ένας δεύτερος γύρος συλλογής δικαιολογητικών
από το συντονιστή, ως µία πρόσθετη προσπάθεια προσδιορισµού του ύψους της οφειλής πριν την έναρξη της
διαδικασίας. Αν κι αυτή η προσπάθεια αποβεί άκαρπη, τότε θα ισχύουν οι υπόλοιποι κανόνες που προβλέπει η
παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017.
Με την παράγραφο 2 προστίθεται εξουσιοδοτική διάταξη, προκειµένου να ρυθµιστούν λεπτοµερειακά θέµατα της διαδικασίας, ώστε να αντιµετωπίζονται µε ευελιξία πρακτικές ανάγκες που προέκυψαν στην πράξη ή που
ενδεχοµένως προκύψουν στο µέλλον. Η διάταξη µνηµονεύει ρητώς ορισµένα θέµατα, όπως την πρόβλεψη, την
τροποποίηση ή την παράταση προθεσµιών, ώστε να µην
υφίσταται αµφιβολία για το αν τα θέµατα αυτά εµπίπτουν στο πεδίο της εξουσιοδοτικής διάταξης ή όχι.
Άρθρο 51
Αµοιβή του συντονιστή
Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4469/2017 καθορίζει την
αµοιβή του συντονιστή στα 200 ευρώ για τις µικρές και
στα 400 ευρώ για τις µεγάλες επιχειρήσεις. Η αµοιβή αυτή µπορεί να είναι εύλογη, αν η διαδικασία τερµατιστεί
σε πρώιµο στάδιο, π.χ. αν υπάρχουν λίγοι πιστωτές και
δεν επιτευχθεί απαρτία, είναι όµως ιδιαίτερα χαµηλή, αν
η διαδικασία προχωρήσει και ιδίως αν αποδειχθεί πολύπλοκη, π.χ. επειδή υπάρχει µεγάλο πλήθος πιστωτών,
πολλές αντιπροτάσεις, ενστάσεις κλπ. Σε τέτοιες περιπτώσεις µία χαµηλή αµοιβή εγκυµονεί τον κίνδυνο είτε
απροθυµίας του συντονιστή να επισπεύσει τη διαδικασία
είτε και απαίτησης πρόσθετης αµοιβής, ενόψει της δυνατότητας συµφωνίας για µεγαλύτερη αµοιβή που προβλέπει η ισχύουσα διάταξη. Για να αποτραπούν τα ενδεχόµενα αυτά, προτείνεται αντικατάσταση της παρ. 1 του
άρθρου 10 του ν. 4469/2017 µε εξουσιοδοτική διάταξη, η
οποία θα επιτρέπει στο Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.) όχι µόνο να προσαρ-

µόσει την αµοιβή µε βάση τα δεδοµένα της αγοράς, αλλά κυρίως να την κλιµακώσει ανάλογα µε την πρόοδο
της διαδικασίας. Για να µη δηµιουργείται αντικίνητρο
στους συντονιστές από την ανάληψη υποθέσεων πριν
την έκδοση της εν λόγω απόφασης του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., προβλέπεται δυνατότητα της πράξης του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. να καταλάβει και τις εκκρεµείς υποθέσεις. Τέλος καταργείται
η δυνατότητα συµφωνίας µεγαλύτερης αµοιβής, ώστε
να αποτραπεί το ενδεχόµενο καταχρήσεων.
Άρθρο 52
Αναστολή εκτέλεσης
Με την παράγραφο 1 επιµηκύνεται το χρονικό διάστηµα αυτοδίκαιης αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης
κατά το άρθρο 13 του ν. 4469/2017 από εβδοµήντα σε ενενήντα ηµέρες. Η επιµήκυνση κρίνεται αναγκαία, καθώς
είναι αρκετές οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται εντός εβδοµήντα ηµερών. Άλλωστε δεν υφίσταται σοβαρός κίνδυνος κατάχρησης της επιµήκυνσης από στρατηγικούς κακοπληρωτές, δεδοµένης της δυνατότητάς τους να άρουν οποτεδήποτε την
αυτοδίκαιη αναστολή (περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017).
Με τις παραγράφους 2 έως 4 επεκτείνεται η αυτοδίκαιη αναστολή και σε διοικητικά µέτρα, τα οποία επιβάλλονται συνεπεία της µη πληρωµής των προς ρύθµιση
χρεών και τα οποία συνεπάγονται την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Σκοπός της ρύθµισης είναι η
διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης, χωρίς να παρεµποδίζεται από διοικητικά µέτρα αναστολής λειτουργίας, τα
οποία επιβάλλονται αποκλειστικά λόγω ύπαρξης χρεών
προς ρύθµιση. Εξυπακούεται ότι µέτρα αναστολής λειτουργίας, που επιβάλλονται λόγω άλλων παραβάσεων,
π.χ. δυνάµει του άρθρου 13α του ν. 2523/1997 (Α΄ 179),
και όχι λόγω της απλής µη πληρωµής χρεών, δεν αναστέλλονται.
Δεδοµένου ότι τα ανωτέρω διοικητικά µέτρα αφορούν
αποκλειστικά τη σχέση της επιχείρησης µε τη Διοίκηση,
η παράγραφος 5 προβλέπει ότι η πρόωρη παύση της αναστολής τους δεν απαιτεί δικαστική απόφαση, όπως
στην περίπτωση των µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης,
αλλά πράξη της διοίκησης. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις
πάντως της πρόωρης παύσης της αναστολής των διοικητικών µέτρων είναι ανάλογες µε αυτές της παύσης της
αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης, θα πρέπει δηλαδή να πιθανολογεί η Διοίκηση ότι η αναστολή των διοικητικών µέτρων θα επιφέρει ανεπανόρθωτη προσβολή
του δηµοσίου συµφέροντος που υπαγορεύει την επιβολή
τους.
Άρθρο 53
Συµµετοχή του Δηµοσίου
και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Με την παράγραφο 1 προβλέπεται ότι ως προς τις απαιτήσεις του Δηµοσίου η καθαρή παρούσα αξία θα λαµβάνεται υπόψη αναφορικά µε την εφαρµογή όλων των υποχρεωτικών κανόνων. Η υφιστάµενη διάταξη της παρ. 5
του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 προβλέπει λήψη υπόψη
της καθαρής παρούσας αξίας µόνο αναφορικά µε τους
κανόνες της µη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών
και της είσπραξης τουλάχιστον της αξίας ρευστοποίη-
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σης. Τούτο έχει σαν συνέπεια να είναι αµφίβολο, αν η εφαρµογή του κανόνα της σύµµετρης διανοµής των καταβολών επιπλέον της αξίας ρευστοποίησης λαµβάνει υπόψη την καθαρή παρούσα αξία των καταβολών προς το
Δηµόσιο. Επειδή η µη συνεκτίµησή της θα οδηγούσε σε
διατάραξη της ισορροπίας των πιστωτών σε βάρος του
Δηµοσίου, γενικεύεται η λήψη υπόψη της καθαρής παρούσας αξίας και επεκτείνεται σε όλους τους υποχρεωτικούς κανόνες.
Με την παράγραφος 2 συµπληρώνεται ένα κενό της υφιστάµενης νοµοθεσίας. Η παρ. 6 του άρθρου 15 του ν.
4469/2017 προβλέπει ότι, όταν το Δηµόσιο ή, κατ’ αναλογία, Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει απαίτηση έως 20.000 ευρώ, εφαρµόζει τους ειδικότερους κανόνες
της διάταξης αυτής και δεν συµµετέχει στη διαπραγµάτευση ούτε υποβάλλει πρόταση, αλλά οι οφειλές προς
αυτό προσµετρώνται στις θετικές ψήφους των ιδιωτών
πιστωτών. Η διάταξη αυτή όµως δεν προέβλεψε την περίπτωση, που παρουσιάστηκε στην πράξη, ο οφειλέτης
να έχει οφειλές µόνο προς Δηµόσιο και προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρίς να συµµετέχουν ιδιώτες πιστωτές. Για την περίπτωση αυτή η προτεινόµενη διάταξη
προβλέπει ότι το Δηµόσιο και αντίστοιχα οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θα συµµετέχουν στις διαπραγµατεύσεις και θα υποβάλουν αντιπρόταση, τηρώντας φυσικά
όλους τους υποχρεωτικούς κανόνες.
Με την παράγραφο 3 επιλύεται το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι οφειλέτες όταν, πριν την έναρξη της διαδικασίας του εξωδικαστικού µηχανισµού και τη συνακόλουθη αυτοδίκαιη αναστολή εκτέλεσης, το Δηµόσιο
τους επέβαλε κατάσχεση εις χείρας τρίτων, συνήθως πιστωτικών ιδρυµάτων. Δεδοµένου ότι η αναστολή εκτέλεσης δεν συνεπαγόταν άρση των ήδη επιβληθεισών κατασχέσεων, αυτές διατηρούνται και καταλαµβάνουν ποσά
που πιστώνονται στους κατασχεθέντες τραπεζικούς λογαριασµούς τόσο κατά τη διάρκεια της αναστολής εκτέλεσης όσο και κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Με αυτόν τον τρόπο όµως οι οφειλέτες δεν έχουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους
λογαριασµούς και στερούνται τη ρευστότητα που είναι
απαραίτητη για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησής τους. Από την άλλη πλευρά, πλήρης άρση των κατασχέσεων δεν θα ήταν εύλογη, καθώς τούτο θα σήµαινε
αποδέσµευση και των ποσών που ήταν πιστωµένα στο
λογαριασµό πριν την επιβολή της κατάσχεσης και δεν
πρόλαβαν να αποδοθούν στο Δηµόσιο, ενώ περαιτέρω
το Δηµόσιο θα παρέµενε πλήρως απροστάτευτο σε περίπτωση ανατροπής ή ακύρωσης της σύµβασης λόγω υπερηµερίας του οφειλέτη. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η
παράγραφος 3 προβλέπει έκδοση πράξης της Φορολογικής Διοίκησης, γνωστοποιούµενης στον τρίτο, η οποία
περιορίζει τις συνέπειες των κατασχέσεων στα χέρια
του τρίτου, αποδεσµεύοντας τις µελλοντικές απαιτήσεις. Για την έκδοση της πράξης αυτής προβλέπονται
προϋποθέσεις, οι οποίες διασφαλίζουν ότι η πιθανότητα
ανατροπής της σύµβασης είναι µειωµένες. Με την έκδοση της πράξης αυτής ο οφειλέτης έχει πρόσβαση στα
ποσά που πιστώνονται µετά τη γνωστοποίηση της αδρανοποίησης στον τρίτο. Ωστόσο η κατάσχεση δεν ανατρέπεται, µε αποτέλεσµα: α) ποσά απαιτήσεων, που γεννήθηκαν πριν τη γνωστοποίηση στον τρίτο, να αποδίδονται
στο Δηµόσιο, β) αν η σύµβαση ανατραπεί ή ακυρωθεί, οι
κατασχέσεις αναπτύσσουν τις έννοµες συνέπειές τους
τόσο έναντι του οφειλέτη όσο και των τρίτων που επικα-

λούνται δικαιώµατα ή αξιώσεις. Πλήρης ανατροπή της
κατάσχεσης µπορεί να επιτευχθεί µόνο εφόσον η κατάσχεση επιβλήθηκε αποκλειστικά για οφειλές εντεταγµένες στη σύµβαση και µόνο εφόσον εξοφλήθηκε τουλάχιστον το 75% του ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο
Δηµόσιο δυνάµει της σύµβασης.
Με την παράγραφο 4 επεκτείνεται η αυτοδίκαιη αναστολή εκτέλεσης και στην περίπτωση της διαδικασίας διµερούς διαπραγµάτευσης µε το Δηµόσιο ή µε Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης. Η διάταξη επιδιώκει να αντιµετωπίσει ένα πρόβληµα που παρουσιάστηκε στην πράξη.
Συγκεκριµένα, υπήρξαν περιπτώσεις που, ενώ η Α.Α.Δ.Ε.
εξέταζε αίτηµα ρύθµισης, η αρµόδια Δ.Ο.Υ. επέβαλλε
µέτρα διοικητικής εκτέλεσης, µη όντας ενήµερη για την
εκκρεµότητα του αιτήµατος ρύθµισης. Η προτεινόµενη
ρύθµιση λοιπόν διασφαλίζει το απαραίτητο για τη διαπραγµάτευση κλίµα συνεργασίας και αποτρέπει την παρεµπόδιση της λειτουργίας της επιχείρησης από ενέργειες της Διοίκησης, που οφείλονται σε πληµµελή συντονισµό. Οπωσδήποτε η Φορολογική Διοίκηση διατηρεί
το δικαίωµα να άρει από µόνη της τόσο την αναστολή διοικητικής εκτέλεσης όσο και την αναστολή των διοικητικών µέτρων που αναστέλλουν τη λειτουργία της επιχείρησης (περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 και τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017, που εφαρµόζονται αναλόγως). Ωστόσο αυτό θα πρέπει να το
κάνει µε ρητή και αιτιολογηµένη πράξη της και όχι εν αγνοία της εκκρεµούς διαδικασίας διαπραγµάτευσης.
Τέλος, µε την παράγραφο 5 επιδιώκεται να διευκολυνθεί ο διορισµός εµπειρογνώµονα από το Δηµόσιο, ώστε
να µην καθυστερεί η διεκπεραίωση ιδίως εκείνων των υποθέσεων, στις οποίες ο διορισµός εµπειρογνώµονα είναι υποχρεωτικός.
Άρθρο 54
Ηλεκτρονική πλατφόρµα εξωδικαστικού
µηχανισµού ρύθµισης οφειλών
Η ηλεκτρονική πλατφόρµα του εξωδικαστικού µηχανισµού αποδείχθηκε στην πράξη πολύ χρήσιµο εργαλείο
για τη ρύθµιση των οφειλών των επιχειρήσεων. Χάρη σε
αυτήν αυξάνονται σηµαντικά οι πιθανότητες επίτευξης
συµφωνίας, καθώς µειώνεται το διοικητικό κόστος εξέτασης του αιτήµατος από τους πιστωτές, καθώς και η ασυµµετρία πληροφόρησης µεταξύ οφειλέτη και πιστωτών. Λόγω αυτής της χρησιµότητάς της, είναι σκόπιµο η
δυνατότητα χρήσης της πλατφόρµας να επεκταθεί και
σε περιπτώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες δεν υπάγονται
στην κανονική διαδικασία του εξωδικαστικού µηχανισµού, ιδίως αγροτών ή ελεύθερων επαγγελµατιών, που
όµως επιθυµούν να ρυθµίσουν διµερώς τις οφειλές τους
µε τους χρηµατοδοτικούς φορείς. Αυτήν την επέκταση
εισάγει η προτεινόµενη ρύθµιση. Προς περαιτέρω άρση
της ασυµµετρίας πληροφόρησης και ενίσχυση της πιθανότητας επιτυχίας της διαπραγµάτευσης προβλέπεται
άρση του τραπεζικού και του φορολογικού απορρήτου
και σε αυτές τις περιπτώσεις.
Άρθρο 55
Μεταβατικές διατάξεις
Με την παράγραφο 1 τίθεται ως γενικός µεταβατικός
κανόνας ότι οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται µόνο στις αιτήσεις που υποβάλλονται µετά την
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έναρξη ισχύος του. Ο κανόνας αυτός επιβάλλεται από
την ανάγκη να µη διαταραχθεί η οµαλότητα της διαδικασίας από τη µεταβολή του νοµοθετικού καθεστώτος κατά τη διάρκειά της.
Με την παράγραφο 2 τίθενται κάποιες εξαιρέσεις από
τον κανόνα της παραγράφου 1, στις οποίες κρίνεται ότι
είναι σκόπιµη η εφαρµογή του προτεινόµενου σχεδίου
νόµου και στις εκκρεµείς υποθέσεις. Συγκεκριµένα: α) η
ενηµέρωση της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. µετά την περάτωση των διαδικασιών διµερούς διαπραγµάτευσης που παραµένουν εκκρεµείς και µετά την παρέλευση τριµήνου θα δώσει στην
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. πληρέστερη εικόνα για την αποτελεσµατικότητα του εξωδικαστικού µηχανισµού, χωρίς να διαταράσσει την οµαλότητα της διαδικασίας· β) η εφαρµογή του
κανόνα για τη συµµετοχή µικροπιστωτών µε ίσες ακριβώς απαιτήσεις θα δώσει λύση και σε εκκρεµείς υποθέσεις που, ελλείψει ρύθµισης, δεν µπορούν να προχωρήσουν· γ) η ρύθµιση µε κ.υ.α. λεπτοµερειακών θεµάτων
της διαδικασίας θα αντιµετωπίσει προβλήµατα που εντοπίζονται στην πράξη και εποµένως χρειάζονται άµεση αντιµετώπιση· δ) η άµεση επέκταση της αναστολής εκτέλεσης και στις εκκρεµείς υποθέσεις (άρθρο 52 και παρ. 4
του άρθρου 53) επιβάλλεται από την ανάγκη αποτροπής
της δηµιουργίας αµετάκλητων καταστάσεων εις βάρος
των οφειλετών αυτών· ε) η λήψη υπόψη, και στις εκκρεµείς υποθέσεις, της καθαρής παρούσας αξίας των καταβολών προς το Δηµόσιο για την ανάγκη εφαρµογής όλων των υποχρεωτικών κανόνων περισσότερο θα απλοποιήσει τους υπολογισµούς στη σύµβαση αναδιάρθρωσης, παρά θα περιπλέξει τις εκκρεµείς υποθέσεις· στ) η
συµµετοχή του Δηµοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, µε απαίτηση µέχρι 20.000 ευρώ έκαστος, στη
διαπραγµάτευση υποθέσεων που δεν έχουν ιδιώτες πιστωτές, επιβάλλεται να καταλάβει και εκκρεµείς υποθέσεις, καθώς σε αντίθετη περίπτωση αυτές οι υποθέσεις
δεν θα µπορούν να περατωθούν. Οι ανωτέρω διατάξεις
εφαρµόζονται στις εκκρεµείς διαδικασίες άµεσα, δηλαδή από το στάδιο, στο οποίο οι εκκρεµείς υποθέσεις βρίσκονται κατά την έναρξη ισχύος του νόµου, χωρίς να επηρεάζουν στάδια της διαδικασίας που προηγήθηκαν
της έναρξης ισχύος του.
Με την παράγραφο 3 επεκτείνεται και σε ήδη υπογραφείσες συµβάσεις η ρύθµιση για τον περιορισµό των συνεπειών των κατασχέσεων στα χέρια τρίτων, καθώς η ανάγκη πρόσβασης στα µελλοντικά έσοδα από τους τρίτους είναι το ίδιο επιτακτική και σε αυτούς που έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία διαπραγµάτευσης του εξωδικαστικού µηχανισµού.
Με την παράγραφο 4 ρυθµίζονται ζητήµατα διαχρονικού δικαίου που προκύπτουν από την υπαγωγή στον εξωδικαστικό µηχανισµό και των οφειλών του 2017. Οπωσδήποτε συµβάσεις αναδιάρθρωσης, που έχουν ήδη
συναφθεί, δεν µπορούν να θιχτούν. Η άµεση ένταξη των
οφειλών του 2017 σε εκκρεµείς διαδικασίες θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη διατάραξη της διαδικασίας, αφού
θα έπρεπε π.χ. να επανεξεταστεί η ύπαρξη απαρτίας και
να αναπροσαρµοστούν οι προτάσεις και αντιπροτάσεις.
Γι’ αυτό το λόγο το δεύτερο εδάφιο προβλέπει δυνατότητα διαγραφής της αίτησης µε ταυτόχρονη επανυποβολή της, προκειµένου είτε να ενταχθούν οφειλές του
2017 είτε να συσχετιστεί η αίτηση της προσωπικής εται-

ρίας µε αίτηµα του οµόρρυθµου εταίρου για ρύθµιση των
δικών του οφειλών. Αυτή η διαγραφή θα πρέπει πάντως
να γίνει µετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 50, ώστε να τηρηθεί συγκεκριµένη
διαδικασία και να µπορεί η διαγραφή να υποστηριχθεί τεχνικά από την ηλεκτρονική πλατφόρµα. Από την άλλη
πλευρά, δεν µπορούν να αγνοηθούν οι περιπτώσεις εκείνες, που λόγω µεγάλου ύψους οφειλών του 2017 οι πιστωτές είτε έκριναν τον οφειλέτη µη βιώσιµο είτε έκριναν την πρόταση ρύθµισης ασύµφορη, δεδοµένου ότι η ικανότητα αποπληρωµής των παλαιών οφειλών περιορίστηκε από την ανάγκη άµεσης εξόφλησης των οφειλών
του 2017. Για την αντιµετώπιση αυτών των περιπτώσεων
το πρώτο εδάφιο προβλέπει τη δυνατότητα επανυποβολής της αίτησης και επί διαδικασιών που περατώθηκαν
ως άκαρπες, προκειµένου να συµπεριληφθούν οφειλές
του 2017.
Η παράγραφος 5 παρέχει στους οµορρύθµους εταίρους εταιριών, οι οποίες υπέβαλαν αίτηση πριν την έναρξη ισχύος του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, ανεξαρτήτως της τύχης της αίτησης της εταιρίας, τη δυνατότητα
να ζητήσουν τη ρύθµιση των δικών τους οφειλών. Η ρύθµιση αυτή επιβάλλεται, προκειµένου να µη δηµιουργηθεί
ανισότητα εις βάρος των οµόρρυθµων µελών των εταιριών που έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις. Ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις η διάταξη επαναλαµβάνει ουσιαστικά τη διάταξη του άρθρου 47. Ωστόσο προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία ούτε χρειάζεται να είναι ενιαία ούτε να διεξαχθεί υπό τον ίδιο συντονιστή, δεδοµένου ότι η υπόθεση επί της αίτησης της
εταιρίας µπορεί να βρίσκεται ήδη σε προχωρηµένο στάδιο ή και να έχει περατωθεί.
Η παράγραφος 6 διατηρεί προσωρινά σε ισχύ τη διάταξη που καθορίζει την αµοιβή των συντονιστών, µέχρι να
εκδοθεί η απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. που θα τις αναπροσαρµόζει. Η ρύθµιση αποσκοπεί στην αποτροπή δηµιουργίας νοµικού κενού κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ έναρξης ισχύος του νόµου και έκδοσης της απόφασης
του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (Α΄ 130)
Με το Κεφάλαιο Β΄ τροποποιείται ο ν. 3869/2010 για
τη ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων (Α΄ 130). Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις υπαγορεύτηκαν από δύο κυρίως ανάγκες: α) την αποτροπή κατάχρησης του νόµου από στρατηγικούς κακοπληρωτές,
η οποία κατάχρηση οδηγεί σε επιδείνωση του προβλήµατος του ιδιωτικού χρέους, αλλά και σε δηµιουργία κλίµατος καχυποψίας και προκατάληψης σε βάρος όλων όσοι
προσφεύγουν στην προστασία του νόµου αυτού, ακόµα
κι αν πραγµατικά τη χρειάζονται και τη δικαιούνται, β) τη
διόρθωση επιµέρους αστοχιών του νόµου, οι οποίες είτε
οδηγούσαν σε αδικίες κατά των οφειλετών ή κατά των
πιστωτών είτε εγκυµονούσαν τον κίνδυνο να υποχρεωθεί ο οφειλέτης να καταβάλει ποσά µεγαλύτερα από την
ικανότητα αποπληρωµής του που η ίδια η δικαστική απόφαση προσδιόριζε. Δευτερευόντως και εµµέσως, ορισµένες από τις προτεινόµενες διατάξεις (π.χ. η κατάργηση της µέγιστης διάρκειας των προσωρινών διαταγών ή
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ο αποκλεισµός της δεύτερης αίτησης από δόλια υπερχρεωµένους οφειλέτες) θα συµβάλουν και στη µερική αποφόρτιση των Ειρηνοδικείων και συνακόλουθα στην επιτάχυνση της διαδικασίας.
Άρθρο 56
Πεδίο εφαρµογής
Όταν αποβιώνει υπερχρεωµένο πρόσωπο, οι κληρονόµοι του πολλές φορές αποδέχονται την κληρονοµία είτε
ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του κληρονοµουµένου είτε επειδή συγκατοικούσαν µε τον κληρονοµούµενο σε κατοικία ιδιοκτησίας του και θα αντιµετωπίσουν στεγαστικό πρόβληµα
σε περίπτωση αποποίησης. Αν στη συνέχεια, δεν καταφέρουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που πλέον
βαρύνουν αυτούς και ζητήσουν την υπαγωγή τους στο ν.
3869/2010, κινδυνεύουν να αντιµετωπίσουν την ένσταση
δόλιας περιέλευσής τους σε µόνιµη και γενική αδυναµία
πληρωµής µόνο και µόνο για το λόγο ότι αποδέχθηκαν
εν γνώσει τους υπερχρεωµένη κληρονοµία. Το φαινόµενο όµως αυτό αφενός συνιστά κοινωνικό πρόβληµα από
µόνο του, αφετέρου είναι επιβλαβές για την εθνική οικονοµία, αφού δηµιουργεί κίνητρο για αποποιήσεις κληρονοµιών, µε αποτέλεσµα το ενεργητικό του κληρονοµουµένου να παραµένει για µεγάλο χρονικό διάστηµα αναξιοποίητο. Για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα αυτό,
προβλέπεται ρητά µε την προτεινόµενη διάταξη ότι η αποδοχή υπερχρεωµένης κληρονοµίας, ακόµα κι αν ο
κληρονόµος γνώριζε την υπερχρέωση του κληρονοµουµένου κι απέβλεπε στην προστασία της κληρονοµιαίας
κύριας κατοικίας, δεν συνιστά από µόνη της δόλια περιέλευση σε αδυναµία πληρωµής, παρά θα πρέπει να συνδυάζεται µε άλλα περιστατικά (π.χ. υπαιτιότητα του κληρονόµου για την υπερχρέωση του κληρονοµουµένου). Από την άλλη πλευρά, γενίκευση της διάταξης σε κάθε
περίπτωση κληρονοµικής διαδοχής, ακόµα κι αν ο κληρονόµος δεν είχε στενή συγγένεια µε τον αρχικό οφειλέτη
ή κληρονόµησε από διαθήκη, θα έδινε ευκαιρία καταχρήσεων από πρόσωπα, που αποδέχονται την κληρονοµία όχι από ανάγκη ούτε υπό δυσµενείς ψυχολογικές συνθήκες, αλλά βάσει σταθµίσεων και υπολογισµών. Για το λόγο αυτό η εµβέλεια της διάταξης περιορίζεται στην περίπτωση των νόµιµων µεριδούχων, ανεξάρτητα από το αν
κληρονοµούν από διαθήκη, εξ αδιαθέτου ή από τη νόµιµη
µοίρα. Για τις λοιπές περιπτώσεις, τα δικαστήρια θα πρέπει να είναι ελεύθερα να κρίνουν αν η αποδοχή υπερχρεωµένης κληρονοµίας εν γνώσει της υπερχρέωσης
συνιστά από µόνη της δόλια περιέλευση σε αδυναµία
πληρωµής.
Άρθρο 57
Διαδικασία προδικαστικού συµβιβασµού
Με την προτεινόµενη διάταξη προστίθεται στο περιεχόµενο της αναλυτικής κατάστασης οφειλών που παρέχουν
τα πιστωτικά ιδρύµατα προς τους οφειλέτες τους, ο αριθµός και η ηµεροµηνία της δανειακής σύµβασης, εφόσον βέβαια είναι διαθέσιµα. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν
τον οφειλέτη να συντάξει το δικόγραφο της αίτησης, χωρίς
να χρειάζεται να αναζητεί την ίδια τη σύµβαση.

Άρθρο 58
Κατάθεση αίτησης και εγγράφων
Με την παράγραφο 1 υποχρεώνεται ο οφειλέτης να
παραιτηθεί του τραπεζικού του απορρήτου, καθώς και να
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση περί µη πτωχευτικής ικανότητάς του. Η διάταξη αποσκοπεί στην αποκάλυψη στρατηγικών κακοπληρωτών, οι οποίοι είχαν µεγάλα ποσά κατατεθειµένα σε πιστωτικά ιδρύµατα που δεν είναι διάδικοι. Περαιτέρω αποσκοπεί στο να αποτρέψει την άσκηση
αιτήσεων από πρόσωπα µε πτωχευτική ικανότητα, τα οποία επιδιώκουν να επωφεληθούν της αυτοδίκαιης αναστολής εκτέλεσης µέχρι την ηµέρα επικύρωσης.
Με την παράγραφο 2 διευκολύνεται το έργο του δικαστή στη διερεύνηση αιτήσεων είτε από πρόσωπα µε εµπορική ιδιότητα είτε από πρόσωπα που ασκούν πολλαπλές αιτήσεις, παράλληλες ή διαδοχικές. Συγκεκριµένα
ανατίθεται στη γραµµατεία ένας προκαταρκτικός έλεγχος είτε για τυχόν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, εφόσον προκύπτει από τα συνυποβαλλόµενα
έγγραφα, είτε για άσκηση άλλης αίτησης στο παρελθόν.
Ο έλεγχος αυτός είναι αµιγώς επιβοηθητικός, καθώς ο
γραµµατέας απλώς σηµειώνει τις διαπιστώσεις του στο
φάκελο της αίτησης, ενώ ο δικαστής θα αποφασίσει τελικά αν ο οφειλέτης έχει εµπορική ιδιότητα ή αν η άσκηση πολλαπλών αιτήσεων συνιστά καταχρηστική συµπεριφορά.
Με την παράγραφο 3 προστίθενται δύο εδάφια στην
παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010. Με το πρώτο επιδιώκεται να αντιµετωπιστεί η καταχρηστική συµπεριφορά ορισµένων αιτούντων, ενίοτε εµπόρων, οι οποίοι ασκούσαν αίτηση για να επωφεληθούν της αυτοδίκαιης αναστολής καταδιωκτικών µέτρων και την ηµέρα επικύρωσης παραιτούνταν του δικογράφου µόνο και µόνο για να
επανασκήσουν την αίτηση και να επιτύχουν νέα αυτοδίκαιη αναστολή. Με την προτεινόµενη διάταξη παρέχεται
αυτοδίκαιη αναστολή και στη δεύτερη αίτηση, αν ο οφειλέτης έχει παραιτηθεί µία φορά και την επανασκήσει, καθώς η παραίτηση µπορεί να οφείλεται στη διαπίστωση ενός σφάλµατος ή στην επιθυµία ένταξης οφειλών προς
το Δηµόσιο, αν όµως έχει ήδη παραιτηθεί δύο φορές, τότε τυχόν τρίτη αίτηση δεν θα αναστέλλει αυτοδικαίως εκ
του νόµου τα καταδιωκτικά µέτρα, παρά θα απαιτείται
διαταγή του δικαστή κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 3869/2010.
Με το δεύτερο προστιθέµενο εδάφιο, αποτρέπεται το
ενδεχόµενο διαιώνισης υποθέσεων µέσω µαταίωσης της
συζήτησης χωρίς επαναπροσδιορισµό.
Η παράγραφος 4 επιδιώκει να αντιµετωπίσει το φαινόµενο της καταχρηστικής επίτευξης αυτοδίκαιης αναστολής από πρόσωπα µε εµπορική ιδιότητα. Συγκεκριµένα,
υπάρχουν, ευτυχώς µεµονωµένες, περιπτώσεις ειρηνοδικείων, στις οποίες η ηµέρα επικύρωσης απέχει αρκετά
µεγάλο διάστηµα σε σχέση µε την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης. Στα Ειρηνοδικεία αυτά παρατηρήθηκε
το φαινόµενο άσκησης αιτήσεων από εµπόρους, προκειµένου να ανασταλούν τα καταδιωκτικά µέτρα για αυτό
το µεγάλο χρονικό διάστηµα. Για το λόγο αυτό η παράγραφος 4 προβλέπει ότι, αν η γραµµατεία διαπιστώσει
εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, τότε θα
πρέπει ο Ειρηνοδίκης να κρίνει µέσα σε δέκα ηµέρες την
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εµπορική ή όχι ιδιότητα του οφειλέτη και να αποφασίσει
αν θα ισχύει η απαγόρευση των καταδιωκτικών µέτρων
µέχρι την ηµέρα επικύρωσης. Για να διασφαλιστεί ότι αυτή διαταγή θα εκδοθεί το συντοµότερο δυνατό, δεν προβλέπεται υποχρέωση κλήτευσης των διαδίκων, χωρίς πάντως να κωλύεται ο Ειρηνοδίκης να τους καλέσει, εφόσον κρίνει ότι η κλήτευσή τους θα µπορέσει να αποσαφηνίσει το ζήτηµα της εµπορικής ιδιότητας, χωρίς να καθυστερήσει την απόφασή του.
Άρθρο 59
Προδικασία
Με την παράγραφο 1 καταργείται η διάταξη που προβλέπει ισχύ της προσωρινής διαταγής το πολύ για έξι
µήνες. Δεδοµένου ότι µε το άρθρο 58 εισάγεται άρση
του τραπεζικού απορρήτου, οπότε οι πιστωτές µπορούν
να πληροφορηθούν οποιαδήποτε µεταβολή της οικονοµικής κατάστασης του οφειλέτη και να ζητήσουν µεταρρύθµιση ή ακόµα και ανάκληση της προσωρινής διαταγής, η διατήρηση της καταργούµενης διάταξης θα οδηγούσε σε ανακύκλωση των υποθέσεων προσωρινής διαταγής και σε υπερφόρτωση των Ειρηνοδικείων χωρίς κάποια ουσιαστική ωφέλεια.
Η παράγραφος 2 συνδυάζεται µε τη ρύθµιση που εισάγει η παράγραφος 2 του άρθρου 61. Η ισχύουσα διάταξη
της παραγράφου 3 του άρθρου 5 σε συνδυασµό µε την
παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 οδηγούσε σε αξιολογική αντινοµία. Αν ένας οφειλέτης κατέβαλλε δυνάµει
της προσωρινής διαταγής ποσό µικρότερο από αυτό που
όριζε η οριστική απόφαση και από τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής µέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης µεσολαβούσε µεγάλο χρονικό διάστηµα, τότε ο
οφειλέτης αντιµετώπιζε το εξής πρόβληµα: Οι δόσεις
της προσωρινής διαταγής συνυπολογίζονταν στο χρονικό διάστηµα της ρύθµισης του άρθρου 8 του
ν. 3869/2010, εποµένως το χρονικό διάστηµα των τριών
ετών του άρθρου 8 µετρούσε από τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής και συµπληρωνόταν σε µικρό διάστηµα από την έκδοση της οριστικής απόφασης. Μετά δε τη
συµπλήρωση της τριετίας, καλούνταν ο οφειλέτης να αποπληρώσει εντόκως σε µόλις ένα έτος τη διαφορά, µε
αποτέλεσµα να αναγκάζεται να υπερβεί την ικανότητα
αποπληρωµής του. Αντίθετα, ο οφειλέτης στον οποίο
δεν χορηγήθηκε καθόλου προσωρινή διαταγή, πληρώνει
το ποσό ακριβώς που αντιστοιχεί στην ικανότητα αποπληρωµής του επί τρία έτη από την έκδοση της οριστικής
απόφασης. Για να αντιµετωπιστεί αυτή η αντινοµία, οι
προτεινόµενες διατάξεις προβλέπουν ότι το χρονικό διάστηµα των τριών ετών θα υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση από την έκδοση της οριστικής απόφασης, το δε συνολικό ποσό που καταβλήθηκε δυνάµει της προσωρινής
διαταγής θα αφαιρείται από τις καταβολές της ρύθµισης
του άρθρου 8 του ν. 3869/2010, αφού βέβαια διαιρεθεί
διά το πλήθος των δόσεων της ρύθµισης. Έτσι διασφαλίζεται αφενός ότι κανείς δεν θα χρειαστεί να υπερβεί την
ικανότητα αποπληρωµής του, αφετέρου ότι όποιος κατέβαλε ποσά δυνάµει προσωρινής διαταγής θα περιέρχεται σε καλύτερη θέση από εκείνον που δεν έλαβε προσωρινή διαταγή και δεν κατέβαλε τίποτε.
Με την παράγραφο 3 αντιµετωπίζονται περιπτώσεις οφειλετών, οι οποίοι λαµβάνουν προσωρινή διαταγή, δεν

καταβάλλουν όµως τα ποσά που ορίζει η προσωρινή διαταγή, στηριζόµενοι στο ότι η ανάκληση της προσωρινής
διαταγής απαιτεί νέα πράξη του δικαστή, την οποία οι θιγόµενοι πιστωτές θα αποθαρρυνθούν να ζητήσουν λόγω
κόστους, ιδίως αν το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί
µέχρι τη συζήτηση της αίτησης δεν είναι µεγάλο. Προβλέπεται λοιπόν µε την προτεινόµενη ρύθµιση ότι µε την
καθυστέρηση ποσού ίσου µε την αξία τριών µηνιαίων δόσεων θα παύει αυτοδικαίως η διαταχθείσα αναστολή,
χωρίς να απαιτείται νέα πράξη του δικαστή. Από την άλλη πλευρά, λαµβάνονται ασφαλιστικές δικλείδες τόσο
για την προστασία του οφειλέτη όσο και τη διαφύλαξη
του συλλογικού χαρακτήρα της διαδικασίας. Συγκεκριµένα, πριν την παύση της αναστολής καλείται ο οφειλέτης
να εξοφλήσει τις καθυστερούµενες δόσεις εντός τριάντα ηµερών, ώστε να έχει µία ακόµα ευκαιρία να διατηρήσει τη διαταχθείσα αναστολή. Αν δεν συµµορφωθεί,
τότε ο θιγόµενος πιστωτής επιδίδει τη σχετική δήλωση
σε όλους τους πιστωτές, καθώς θα πρέπει αυτοί να είναι
ενήµεροι για τη δυνατότητα λήψης ατοµικών µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, ώστε να διαφυλάξουν τα δικαιώµατά τους. Η λύση αυτή είναι δίκαιη, όταν ο οφειλέτης
σκοπίµως παραλείπει την καταβολή των δόσεων, θα πρέπει όµως να ληφθεί µέριµνα τόσο για την περίπτωση,
που η ασυνέπεια του οφειλέτη οφείλεται σε ανωτέρα βία
µη δυνάµενη να αντιµετωπιστεί µε αίτηση µεταρρύθµισης της προσωρινής διαταγής, όσο και για την περίπτωση, που ο πιστωτής ασκεί καταχρηστικά το δικαίωµά του
να προκαλέσει την παύση της αναστολής, π.χ. επειδή άσκησε το δικαίωµά του µε µεγάλη καθυστέρηση σε σχέση µε την ασυνέπεια του οφειλέτη, εισπράττοντας κανονικά τις δόσεις µεγάλου ενδιάµεσου χρονικού διαστήµατος. Για τις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται δικαίωµα
του οφειλέτη να ζητήσει εκ νέου χορήγηση της προσωρινής διαταγής.
Με την παράγραφο 4 καλύπτεται η περίπτωση, που ο
οφειλέτης είναι συστηµατικά ασυνεπής ως προς την καταβολή των δόσεων της προσωρινής διαταγής, φροντίζει όµως να µην συσσωρεύεται ποτέ οφειλή τριών µηνών. Η περίπτωση αυτή θα µπορούσε να χαρακτηριστεί
ως καταχρηστική επίκληση της προσωρινής διαταγής από τον οφειλέτη και χρήζει αντιµετώπισης. Δεδοµένου
ωστόσο ότι η συστηµατικότητα της ασυνέπειας απαιτεί
διάγνωση και υποκειµενικών στοιχείων, δεν προβλέπεται
αυτοδίκαιη παύση ισχύος της προσωρινής διαταγής σε
αυτήν την περίπτωση, αλλά ανάκλησή της από το δικαστή.
Άρθρο 60
Αναστολή καταδιωκτικών µέτρων
Οι παράγραφοι 1 και 3 ευθυγραµµίζουν τις ρυθµίσεις
του άρθρου 6 ν. 3869/2010 µε την προτεινόµενη ρύθµιση
της παραγράφου 1 του άρθρου 59 (κατάργηση της εξάµηνης διάρκειας της απόφασης αναστολής). Εξάλλου οι
παράγραφοι 2 και 4 ευθυγραµµίζουν το άρθρο 6
ν. 3869/2010 µε την προτεινόµενη ρύθµιση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 59. Όσα λοιπόν αναφέρονται
προς αιτιολόγηση των ανωτέρω διατάξεων ισχύουν και
για το παρόν άρθρο mutatis mutandis.
Με την παράγραφο 5 προβλέπεται ότι η παύση ή ο περιορισµός της τοκογονίας κατά την παρ. 3 του άρθρου 6
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του ν. 3869/2010 θεωρείται ότι ουδέποτε επήλθαν, αν η
αίτηση απορριφθεί τελεσίδικα. Η ρύθµιση είναι εύλογη,
καθώς δεν επιτρέπεται να ωφελείται ο οφειλέτης µόνο
και µόνο από το γεγονός ότι άσκησε µία αίτηση απορριπτέα, είτε επειδή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προστασίας του βάσει του ν. 3869/2010 είτε επειδή η αίτησή
του βαρύνεται µε τυπικές πληµµέλειες που την καθιστούν απαράδεκτη.
Άρθρο 61
Δικαστική ρύθµιση χρεών
Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010 προβλέπει ότι,
αν η αίτηση του οφειλέτη απορριφθεί, νέα αίτηση µπορεί
να υποβληθεί µόνο µετά την πάροδο ενός έτους. Η δυνατότητα νέας αίτησης είναι εύλογη εφόσον η απόρριψη
της προηγούµενης έγινε για ουσιαστικούς λόγους, οι οποίοι µπορεί στη συνέχεια να µεταβληθούν, π.χ. επειδή
υπάρχει δυνατότητα αποπληρωµής των χρεών, που στη
συνέχεια µπορεί να εκλείψει, ή επειδή ασκείται εµπορική
δραστηριότητα, που στη συνέχεια µπορεί να διακοπεί.
Δεν ισχύει όµως το ίδιο όταν η αίτηση απορρίπτεται λόγω δόλιας περιέλευσης του οφειλέτη σε αδυναµία πληρωµής ή λόγω δόλιας παράβασης του καθήκοντος ειλικρινούς δήλωσης. Σε αυτήν την περίπτωση δεν νοείται
µεταγενέστερη άρση του λόγου απόρριψης, η δε δυνατότητα επανάσκησης της αίτησης µόνο σε άσκοπη, ή και
καταχρηστική από την πλευρά του οφειλέτη, ανακύκλωση υποθέσεων µπορεί να οδηγήσει. Για το λόγο αυτό η
παράγραφος 1 αποκλείει την άσκηση δεύτερης αίτησης
στις περιπτώσεις αυτές.
Η παράγραφος 2 αιτιολογήθηκε παραπάνω, µε την παράγραφο 2 του άρθρου 59.
Άρθρο 62
Προστασία κύριας κατοικίας
Με την παράγραφο 1 καταργείται ο χρονικός περιορισµός που ισχύει για την έκδοση της πράξης της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 του
άρθρου 9 του ν. 4469/2010. Σκοπός της κατάργησης είναι η παροχή δυνατότητας για τροποποίηση της ήδη εκδοθείσας απόφασης (54/2015, Β΄ 2740), αν στο µέλλον
η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει µία τέτοια τροποποίηση
σκόπιµη.
Με την παράγραφο 2 τροποποιούνται οι διατάξεις για
τη συνεισφορά του Ελληνικού Δηµοσίου στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών για προστασία της κύριας κατοικίας.
Η συνεισφορά αυτή, µολονότι είναι ανεκτίµητο βοήθηµα
για τους οικονοµικά αδύναµους οφειλέτες, δεν έχει βρει
την αντίστοιχη απήχηση στην πράξη, καθώς δεν υπάρχει
επαρκής πληροφόρηση των οφειλετών για τη δυνατότητα αυτή. Για την ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας,
η προτεινόµενη διάταξη προβλέπει τις εξής ρυθµίσεις: α)
επισήµανση της δυνατότητας αυτής στην ίδια τη δικαστική απόφαση, που εξαιρεί την κύρια κατοικία από τη ρευστοποίηση· η επισήµανση αυτή έχει ρόλο αµιγώς υποµνηστικό και δεν είναι προϋπόθεση για την αποδοχή του
αιτήµατος συνεισφοράς από τη Διοίκηση· β) δυνατότητα
των ίδιων των πιστωτών να υποβάλουν την αίτηση προς
τη Διοίκηση για λογαριασµό του οφειλέτη µετά την πα-

ρέλευση τριάντα ηµερών από τη δηµοσίευση της δικαστικής απόφασης.
Παράλληλα, λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να διασφαλιστούν τα συµφέροντα του Δηµοσίου σε περίπτωση ασυνέπειας του οφειλέτη ως προς την καταβολή της δικής
του συνεισφοράς. Προς το σκοπό αυτό προβλέπεται ότι
οι πιστωτές οφείλουν να ενηµερώνουν τη Διοίκηση, όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τη δική του συνεισφορά,
ώστε το Δηµόσιο να διακόψει την καταβολή της συµµετοχής του. Αν, εξαιτίας της µη έγκαιρης ενηµέρωσής
του, το Δηµόσιο συνεχίσει να καταβάλλει τη συνεισφορά του και τελικά ο οφειλέτης λόγω της ασυνέπειάς του
εκπέσει από τη ρύθµιση, τότε το Δηµόσιο θα µπορεί να
αναζητήσει από τον πιστωτή ό,τι κατέβαλε µετά την ασυνέπεια του οφειλέτη.
Επίσης, λαµβάνεται µέριµνα, ώστε ο οφειλέτης να µην
υφίσταται δυσµενείς συνέπειες από τυχόν καθυστερήσεις της Διοίκησης ως προς την καταβολή της συνεισφοράς του Δηµοσίου. Συγκεκριµένα προβλέπεται ότι η καθυστέρηση του Δηµοσίου ως προς την καταβολή της συνεισφοράς του ουδέποτε µπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση του οφειλέτη. Σε αυτήν την περίπτωση, εφόσον η
συµµετοχή του Δηµοσίου έχει εγκριθεί από τη Διοίκηση,
θα µπορεί ο πιστωτής να αναζητήσει τη συνεισφορά απευθείας από το Δηµόσιο.
Τέλος, διαγράφεται ο χρονικός περιορισµός ως προς
την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που καθορίζει τα κριτήρια προσδιορισµού του ύψους της συνεισφοράς του Δηµοσίου και τους ειδικότερους όρους και
προϋποθέσεις για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων. Σκοπός είναι και εδώ η παροχή δυνατότητας στη Διοίκηση να τροποποιήσει την υπ’ αριθ. 130377/2015 κ.υ.α.
(Β΄ 2723), αν η τροποποίηση κριθεί στο µέλλον σκόπιµη.
Με την παράγραφο 3 προστίθενται δύο παράγραφοι
(2α και 2β) στο άρθρο 9 του ν. 3869/2010.
Με την προστιθέµενη παρ. 2α του ν. 3869/2010 εισάγεται µία σηµαντική µεταβολή στις προϋποθέσεις για προστασία της κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση. Η ισχύουσα διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 3869/2010 εξαρτά την προστασία της κύριας κατοικίας
από ένα ανώτατο όριο αντικειµενικής αξίας (180.000 ευρώ, προσαυξανόµενο ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη). Η εξάρτηση από την αντικειµενική αξία µπορεί να οδηγήσει σε αδικίες τόσο κατά του οφειλέτη όσο και κατά των πιστωτών, όταν η εµπορική αξία αποκλίνει από την αντικειµενική είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω. Για το λόγο αυτό δίνεται η δυνατότητα
σε οποιονδήποτε διάδικο να ζητήσει η απόφαση του δικαστηρίου για την εξαίρεση ή µη της κύριας κατοικίας να
βασιστεί στην εµπορική αξία αυτής. Επειδή τη ζήτηµα
της προστασίας ή µη της κύριας κατοικίας είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό, ο προσδιορισµός της εµπορικής αξίας δεν
µπορεί να επαφεθεί σε κάθε αποδεικτικό µέσο, αλλά επιβάλλεται η εµπορική αξία να τεκµηριώνεται µε έκθεση
πιστοποιηµένου εκτιµητή, εγγεγραµµένου στο οικείο
Μητρώο του Υπουργείου Οικονοµικών. Δεδοµένης της
µη επιδίκασης δικαστικής δαπάνης (παρ. 6 του άρθρου 8
του ν. 3869/2010), είναι επίσης εύλογο η αµοιβή του εκτιµητή να καταβάλλεται από το διάδικο που ζητεί το
διορισµό του εκτιµητή ως πραγµατογνώµονα, χωρίς πάντως να θίγονται οι διατάξεις για τη νοµική βοήθεια
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(ν. 3226/2004, Α΄ 24) ή για το ευεργέτηµα πενίας (άρθρα
194 έως 204 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας). Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σκόπιµης πρόκλησης καθυστερήσεων από διαδίκους, που θα υποβάλλουν το αίτηµα διορισµού πραγµατογνώµονα το πρώτον µε τις προτάσεις,
προκαλώντας έτσι την έκδοση µη οριστικής απόφασης,
προβλέπεται ότι, αν ο διάδικος δεν προσκοµίζει ήδη έκθεση πιστοποιηµένου εκτιµητή, ο διορισµός πραγµατογνώµονα από το δικαστήριο θα πρέπει να ζητείται είτε µε
το δικόγραφο της αίτησης είτε µε αυτοτελές δικόγραφο,
το οποίο θα πρέπει να κατατίθεται τουλάχιστον έξι µήνες πριν την ηµεροµηνία συζήτησης.
Επιπλέον η προστιθέµενη παρ. 2α του ν. 3869/2010
λαµβάνει µέριµνα ώστε να αποτραπεί το ενδεχόµενο να
απορρίψει το δικαστήριο το αίτηµα προστασίας της κύριας κατοικίας λόγω υψηλής αξίας αυτής, εν συνεχεία όµως αυτή να ρευστοποιηθεί σε τιµή κατώτερη του ορίου
προστασίας της. Προς το σκοπό αυτό προβλέπεται ότι το
όριο αξίας για προστασία της κύριας κατοικίας τίθεται ως
ελάχιστη επιτρεπτή τιµή πρώτης προσφοράς για τον
πλειστηριασµό της. Ο περιορισµός αυτός ισχύει µόνο για
τρία έτη από τη δηµοσίευση της απόφασης, καθώς µετά
την πάροδο µεγάλου χρονικού διαστήµατος υπάρχει σοβαρό ενδεχόµενο µεταβολής της αξίας της κατοικίας, η
οποία µεταβολή, ως επιγενόµενο περιστατικό, θα πρέπει
να ληφθεί υπόψη αναφορικά µε την τιµή πρώτης προσφοράς, δεν δικαιολογεί όµως αµφισβήτηση της ορθότητας της δικαστικής απόφασης. Αν όµως µέσα το ανωτέρω χρονικό διάστηµα υπάρξουν δύο άγονοι πλειστηριασµοί µε τιµή πρώτης προσφοράς ίση µε το όριο αξίας
για προστασία κύριας κατοικίας, τότε είναι προφανές ότι
το δικαστήριο εσφαλµένα αρνήθηκε λόγω υψηλής αξίας
την προστασία της. Σε αυτήν την περίπτωση είναι εύλογο η απόφαση να µεταρρυθµιστεί και το δικαστήριο να
διατάξει την προστασία της, εφόσον φυσικά συντρέχουν
οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9, δεσµευόµενο ως προς την εµπορική αξία από το
γεγονός των δύο άγονων πλειστηριασµών. Η αίτηση µεταρρύθµισης θα µπορεί να υποβληθεί και µετά την
31.12.2018, εφόσον η αρχική αίτηση είχε υποβληθεί πριν
την ηµεροµηνία αυτή, γιατί σε αντίθετη περίπτωση δεν
θα είχε νόηµα η πρόβλεψη της τριετούς προθεσµίας, κατά την οποία ισχύει ο περιορισµός της τιµής πρώτης προσφοράς.
Με την προστιθέµενη παρ. 2β του ν. 3869/2010 ρυθµίζεται το ζήτηµα της χρονικής σύµπτωσης της δικαστικής
ρύθµισης του άρθρου 8 ν. 3869/2010 και του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του άρθρου 9 ν. 3869/2010. Το ζήτηµα αυτό φαίνεται να µένει αρρύθµιστο από τον ισχύοντα
νόµο. Με αυτόν τον τρόπο όµως: α) είτε θα υποχρεωθούν οι οφειλέτες κατά τη διάρκεια της ρύθµισης του άρθρου 8 να καταβάλουν ποσά που υπερβαίνουν την ικανότητα αποπληρωµής τους, µε ορατό τον κίνδυνο έκπτωσής τους, β) είτε το δικαστήριο θα τοποθετήσει την έναρξη του σχεδίου διευθέτησης οφειλών στη λήξη της
δικαστικής ρύθµισης, οπότε όµως οι οφειλέτες θα επιβαρυνθούν µε τους τόκους του σχεδίου διευθέτησης και επιπλέον επιµηκύνεται η συνολική περίοδος αποπληρωµής. Για να µη µείνει λοιπόν το ζήτηµα αρρύθµιστο και
προκειµένου να αποτραπούν και τα δύο ανωτέρω ενδεχόµενα, προβλέπεται ότι το δικαστήριο θα κατανείµει το
συνολικό ποσό, που µπορεί να καταβάλλει ο οφειλέτης,

µεταξύ της ρύθµισης του άρθρου 8 και του σχεδίου διευθέτησης του άρθρου 9. Κριτήριο για την κατανοµή θα
πρέπει να είναι η µη χειροτέρευση της θέσης των πιστωτών σε σχέση µε τη θέση που θα είχαν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Αν π.χ. ο οφειλέτης µπορεί να
καταβάλλει 500 ευρώ µηνιαίως και η αξία ρευστοποίησης
της πρώτης κατοικίας µπορεί να καλυφθεί σε 20 έτη µε
καταβολή τοκοχρεωλυτικής µηνιαίας δόσης 350 ευρώ,
τότε η µηνιαία δόση της ρύθµισης του άρθρου 8 δεν θα
µπορεί να υπερβαίνει τα 150 ευρώ ούτε η µηνιαία δόση
του σχεδίου διευθέτησης του άρθρου 9 θα µπορεί να υπολείπεται των 350 ευρώ.
Η παράγραφος 4 επιδιώκει τη σαφήνεια της τροποποιούµενης διάταξης, καθώς προστίθενται παρ. 2α και 2β
και η φράση «της παραγράφου αυτής», που υπάρχει
στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, πρέπει να
καταστεί σαφές σε ποια παράγραφο αναφέρεται.
Η παράγραφος 5 αντιµετωπίζει την περίπτωση που το
Μονοµελές Πρωτοδικείο, δικάζοντας κατ’ έφεση, ορίζει
µηνιαία δόση µεγαλύτερη από αυτήν που είχε ορίσει το
Ειρηνοδικείο. Η περίπτωση αυτή οµοιάζει µε την περίπτωση της διαφοράς δόσης µεταξύ προσωρινής διαταγής και οριστικής απόφασης. Στην τελευταία περίπτωση
το ζήτηµα αντιµετωπίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 59 και την παράγραφο 2 του άρθρου 61 µε τοποθέτηση της έναρξης της τριετίας στη δηµοσίευση της οριστικής απόφασης. Υιοθέτηση όµως παρόµοιας ρύθµισης
και στην περίπτωση της κατ’ έφεση δίκης θα δηµιουργούσε ανασφάλεια αναφορικά µε την απαλλαγή ή όχι
του οφειλέτη και µία επ’ άπειρον «οµηρεία» όλων των
διαδίκων σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από αυτούς
ασκήσει έφεση. Για το λόγο αυτό, χωρίς να θίγεται η έναρξη της τριετούς ρύθµισης από την πρωτοβάθµια απόφαση, προβλέπεται ότι η διαφορά θα καταβληθεί, εντασσόµενη από το δευτεροβάθµιο δικαστήριο στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην υπερβαίνεται η µέγιστη ικανότητα αποπληρωµής του οφειλέτη. Αν π.χ., στο παράδειγµα που αναφέρθηκε στην αιτιολόγηση της προστιθέµενης παρ. 2β του άρθρου 9 του ν.
3869/2010, το πρωτοβάθµιο δικαστήριο είχε ορίσει τη
δόση της ρύθµισης του άρθρου 8 στα 150 ευρώ και τη
δόση του σχεδίου διευθέτησης του άρθρου 9 στα 350 ευρώ και το δευτεροβάθµιο δικαστήριο προσδιορίσει την ικανότητα αποπληρωµής του οφειλέτη στα 600 ευρώ, τότε το δευτεροβάθµιο δικαστήριο θα κατανείµει τα επιπλέον 100 ευρώ µεταξύ της ρύθµισης του άρθρου 8, του
σχεδίου διευθέτησης του άρθρου 9 και της διαφοράς δόσεων µεταξύ πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας απόφασης. Η διάταξη κάνει λόγο για άτοκη εξόφληση της διαφοράς. Ωστόσο θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ο κανόνας
της µη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών σε σύγκριση µε τη θέση τους σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης ισχύει και σε αυτήν την περίπτωση αναφορικά
µε το σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Εποµένως, µολονότι
δεν θα καταβληθεί τόκος επί της διαφοράς, η αφαίρεσή
της από την αξία ρευστοποίησης της προστατευόµενης
κύριας κατοικίας θα αναχθεί σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, λαµβάνοντας υπόψη και τον καθυστερηµένο
χρόνο καταβολής της.
Με την παράγραφο 6 δίνεται η δυνατότητα σε όλους
τους διαδίκους να ζητήσουν µεταρρύθµιση του σχεδίου
διευθέτησης οφειλών του άρθρου 9, εφόσον η µεταρ-
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ρύθµιση υπαγορεύεται από µεταγενέστερα γεγονότα. Ο
ισχύων νόµος προβλέπει µεταρρύθµιση µόνο της ρύθµισης του άρθρου 8, µε αποτέλεσµα να καθίσταται δύσκαµπτο το σχέδιο διευθέτησης οφειλών του άρθρου 9 και
αφενός οι οφειλέτες, που αντιµετωπίζουν κάποια δυσµενή µεταβολή της οικονοµικής τους κατάστασης, να
βρίσκονται ενώπιον του κινδύνου απώλειας της προστασίας της κύριας κατοικίας τους, αφετέρου οι πιστωτές να
υφίστανται ζηµία παρά τη βελτίωση των εισοδηµάτων
του οφειλέτη. Για να διατηρηθεί ο µεταρρυθµιστικός χαρακτήρας του αιτήµατος και να µην δοθεί η δυνατότητα
καταστρατήγησης των µεταβατικών διατάξεων των νόµων, που κατά καιρούς τροποποίησαν την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, προβλέπεται ρητώς ότι το σχέδιο διευθέτησης οφειλών, και µετά τη µεταρρύθµισή του,
θα παραµένει εντός των ορίων που θέτει η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, όπως αυτό εφαρµόστηκε από
τη µεταρρυθµιζόµενη απόφαση. Αν λοιπόν π.χ. η µεταρρυθµιζόµενη απόφαση εφάρµοσε το ν. 4346/2015 (Α΄
152) και µερίµνησε για τη µη χειροτέρευση της θέσης
των πιστωτών σε σχέση µε τη θέση που θα είχαν επί αναγκαστικής εκτέλεσης, ο κανόνας αυτός θα πρέπει να
γίνει σεβαστός και από τη µεταρρυθµιστική απόφαση.
Άρθρο 63
Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης
Με τη διάταξη αυτή προστίθενται τα πιστωτικά ιδρύµατα στους φορείς που υποχρεούνται να δίνουν στους πιστωτές κάθε χρήσιµη πληροφορία για την οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη, ύστερα από αίτηση που διαβιβάζεται µέσω του αρµόδιου Εισαγγελέα. Δεδοµένης της
άρσης του τραπεζικού απορρήτου κατά τη διάρκεια της
δίκης, που εισάγεται µε την παράγραφο 1 του άρθρου
58, η διάταξη διασφαλίζει την πληρέστερη πληροφόρηση των πιστωτών για την οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη κατά την περίοδο ρύθµισης των οφειλών.
Άρθρο 64
Απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών
Με την παράγραφο 1 καθίσταται προαιρετική πλέον η
απόφαση του Ειρηνοδικείου που πιστοποιεί την απαλλαγή του οφειλέτη. Έτσι απαλλάσσεται ο οφειλέτης από
µία διαδικασία, η οποία συνεπάγεται δαπάνες γι’ αυτόν,
αλλά και αποφορτίζονται τα Ειρηνοδικεία από περιττές
δίκες. Με την προτεινόµενη ρύθµιση, η απαλλαγή του οφειλέτη επέρχεται αυτοδικαίως µε την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεών του από την απόφαση ρύθµισης οφειλών, χωρίς να απαιτείται κάποια πρόσθετη διαδικασία. Διατηρείται πάντως το δικαίωµα του οφειλέτη να ζητήσει την έκδοση απόφασης που θα βεβαιώνει την απαλλαγή του, αν επιθυµεί µία πρόσθετη διασφάλισή του.
Η ρύθµιση της παραγράφου 2 είναι συναφής µε την
προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 3 του άρθρου
59. Όσα λοιπόν αναφέρονται προς αιτιολόγηση τις ανωτέρω διάταξης ισχύει και για το παρόν άρθρο mutatis
mutandis. Επισηµαίνεται µόνο ότι σκοπίµως δεν προτείνεται για την έκπτωση από τη ρύθµιση διάταξη παρόµοια
µε την παράγραφο 4 του άρθρου 59 (έκπτωση λόγω συστηµατικής παράβασης της δικαστικής ρύθµισης), αφού
η έκπτωση από ρύθµιση δυνάµει οριστικής απόφασης εί-

ναι πολύ σοβαρότερη από την παύση ισχύος µιας προσωρινής διαταγής και εποµένως επιβάλλεται να έχει αυστηρότερες προϋποθέσεις.
Άρθρο 65
Δικαιώµατα συνοφειλετών
Με την προτεινόµενη διάταξη καλύπτεται ένα κενό
του προϊσχύοντος δικαίου. Η ισχύουσα διάταξη προβλέπει απαλλαγή του οφειλέτη έναντι των εγγυητών, των
εις ολόκληρο υπόχρεων ή άλλων δικαιούχων σε αναγωγή. Ο σκοπός της ισχύουσας διάταξης είναι προφανής:
αν ο οφειλέτης εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από
την απόφαση δικαστικής ρύθµισης και απαλλαγεί από τα
υπόλοιπα των οφειλών του, η άσκηση οποιασδήποτε αναγωγικής αξίωσης κατ’ αυτού θα µαταίωνε τη βασική επιδίωξη του νόµου για παροχή δεύτερης ευκαιρίας στον
οφειλέτη. Δεν προβλέπεται όµως τι ισχύει σε περίπτωση
που ο εγγυητής ή ο εις ολόκληρον υπόχρεος καταβάλει
στον πιστωτή, πριν την ολοκλήρωση της δικαστικής ρύθµισης, όχι µόνο το τµήµα της οφειλής, από το οποίο πρόκειται να απαλλαγεί ο οφειλέτης µετά την ολοκλήρωση
της ρύθµισης, αλλά και τµήµα της οφειλής, που πρόκειται να ικανοποιηθεί από την απόφαση ρύθµισης ή από το
σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Σε αυτήν την περίπτωση, η
ισχύουσα διάταξη θα οδηγούσε σε απαλλαγή του οφειλέτη πριν την ολοκλήρωση της ρύθµισης, µία λύση που
είναι άδικη για τον εγγυητή ή τον εις ολόκληρο υπόχρεο.
Για τους παραπάνω λόγους η προτεινόµενη διάταξη προβλέπει ότι ο εγγυητής, αν καταβάλει όχι µόνο το τµήµα
της οφειλής, από το οποίο θα απαλλαγεί ο πρωτοφειλέτης, αλλά και τµήµα της οφειλής που εντάσσεται είτε
στη ρύθµιση του άρθρου 8 είτε στο σχέδιο διευθέτησης
οφειλών του άρθρου 9, τότε υποκαθίσταται στη θέση του
πιστωτή, µε τους όρους που θα συµµετείχε ο τελευταίος
στη ρύθµιση. Η λύση αυτή είναι δίκαιη για τον εγγυητή,
χωρίς να επιβαρύνει τη θέση του πρωτοφειλέτη, ο οποίος θα καταβάλει στον εγγυητή τα ίδια ποσά που θα κατέβαλλε στον πιστωτή.
Άρθρο 66
Θάνατος του οφειλέτη
Με την προτεινόµενη διάταξη αντιµετωπίζεται η περίπτωση, που ο οφειλέτης αποβιώνει είτε κατά τη διάρκεια
της δίκης είτε µετά την έκδοση οριστικής απόφασης, αλλά πριν την απαλλαγή του. Σε αυτήν την περίπτωση, επειδή η απόφαση ρυθµίζει τις οφειλές µε βάση συνθήκες
που συντρέχουν στο πρόσωπο του οφειλέτη, η δίκη δεν
µπορεί να συνεχιστεί από τους κληρονόµους ούτε η απόφαση µπορεί να ισχύσει αυτοµάτως υπέρ των κληρονόµων. Από την άλλη πλευρά, η αναβίωση των οφειλών
του κληρονοµουµένου οδηγεί σε ανεπιεικείς λύσεις για
τους κληρονόµους που χρησιµοποιούν την κληρονοµιαία
κύρια κατοικία ως δική τους κύρια κατοικία, καθώς αυτοί
δεν θα µπορούν µετά την 31.12.2018 να ζητήσουν την
προστασία της, έστω κι αν ο κληρονοµούµενος είχε ασκήσει αίτηση πριν την ηµεροµηνία αυτή και πληρούσε
τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την προστασία της. Ακόµα κι αν ο οφειλέτης αποβιώσει και ο κληρονόµος ασκήσει δική του αίτηση πριν την ηµεροµηνία αυτή, ο κληρονόµος θα υποχρεωθεί να καταβάλει εκ νέου το σύνο-
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λο της αξίας ρευστοποίησης της κατοικίας, χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη οι καταβολές του κληρονοµουµένου, εκτός φυσικά και αν το άθροισµα των καταβολών
του κληρονοµουµένου και της αξίας ρευστοποίησης υπερβαίνει το συνολικό ύψος των οφειλών. Αυτά τα προβλήµατα προσπαθεί να αντιµετωπίσει η προτεινόµενη
ρύθµιση, η οποία προσθέτει άρθρο 12α στο ν. 3869/2010.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 12α επιβεβαιώνεται
ο προσωποπαγής χαρακτήρας της δίκης, µε την πρόβλεψη κατάργησής της σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη.
Η παράγραφος 2 ρυθµίζει το ύψος των οφειλών, που
βαρύνουν τον κληρονόµο, αν ο οφειλέτης αποβιώσει είτε κατά τη διάρκεια της εκκρεµοδικίας είτα µετά την έκδοση οριστικής απόφασης, αλλά πριν την απαλλαγή του
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 11. Οι απαιτήσεις
των πιστωτών επανέρχονται στο ύψος που θα βρίσκονταν, αν δεν είχε υποβληθεί η αίτηση, µειωµένο κατά τις
καταβολές του κληρονοµουµένου. Διατηρείται όµως η
παύση ή ο περιορισµός της τοκογονίας κατά το χρονικό
διάστηµα µέχρι το θάνατο του οφειλέτη, καθώς για το
χρονικό αυτό διάστηµα δεν µπορεί να γίνει λόγος για υπερηµερία του, ούτε άλλωστε είναι εύλογο να διαταραχθεί µε αναδροµική ενέργεια η ισορροπία µεταξύ των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις επιβαρύνονται µε διαφορετικά επιτόκια, µόνο και µόνο λόγω του θανάτου του
οφειλέτη.
Με την παράγραφο 3 αντιµετωπίζεται η περίπτωση
που ο οφειλέτης είχε προστατεύσει δικαστικά την κύρια
κατοικία του από τη ρευστοποίηση πλην όµως αποβίωσε
πριν την ολοκλήρωση του σχεδίου διευθέτησης οφειλών. Σε αυτήν την περίπτωση δίνεται η δυνατότητα στον
κληρονόµο, που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο
ν. 3869/2010, χρησιµοποιεί την κύρια κατοικία του κληρονοµουµένου ως δική του κύρια κατοικία και συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λοιπές προϋποθέσεις της παρ.
2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 να ζητήσει από το δικαστήριο να του επιτρέψει τη συνέχιση του σχεδίου διευθέτησης, προσαρµοσµένου φυσικά στη δική του ικανότητα αποπληρωµής. Η αρχή της µη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών δεν θίγεται ούτε επιτρέπεται η συνολική διάρκεια των σχεδίων διευθέτησης του κληρονοµουµένου και του κληρονόµου να υπερβαίνουν τη µέγιστη επιτρεπόµενη διάρκεια (20 έτη και κατ’ εξαίρεση 35
έτη επί συµβάσεων µεγαλύτερης διάρκειας). Ωστόσο ο
κληρονόµος θα µπορεί να ζητήσει προστασία της κύριας
κατοικίας και µετά την 31.12.2018, η δε αξία ρευστοποίησης, την οποία θα καταβάλει για την προστασία της κύριας κατοικίας, θα µειωθεί κατά τα ποσά που κατέβαλε ο
κληρονοµούµενος.
Τέλος η παράγραφος 4 ρυθµίζει την περίπτωση που ο
κληρονόµος χρησιµοποιεί ως κύρια κατοικία την κύρια
κατοικία του κληρονοµουµένου, ο τελευταίος όµως αποβίωσε µετά την άσκηση αίτησης αλλά πριν την έκδοση απόφασης που προστατεύει την κύρια κατοικία του. Στην
περίπτωση αυτή ο κληρονόµος δεν χάνει την προστασία
της κληρονοµιαίας κύριας κατοικίας στο πρόσωπό του µε
τους όρους της παραγράφου 3, θα πρέπει όµως το δικαστήριο να κρίνει επιπλέον ότι οι προϋποθέσεις προστασίας της κύριας κατοικίας συνέτρεχαν και στο πρόσωπο
του κληρονοµουµένου, δηλαδή ότι το αίτηµα του κληρονοµουµένου για προστασία της θα γινόταν δεκτό, αν η
δίκη δεν καταργούταν.

Άρθρο 67
Αρχείο αιτήσεων
Με την προτεινόµενη διάταξη διευκολύνεται η πρόσβαση της γραµµατείας των Ειρηνοδικείων στο γενικό
αρχείο αιτήσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ώστε να είναι ευχερέστερος ο έλεγχος της ύπαρξης προηγούµενων αιτήσεων από τον ίδιο οφειλέτη, εκκρεµών ή µη, τον
οποίο εισάγει η παράγραφος 2 του άρθρου 58. Τον ίδιο
σκοπό επιδιώκει και η κατάργηση της δυνατότητας διαγραφής των στοιχείων από το εν λόγω αρχείο µετά την
παρέλευση ενός έτους από την αµετάκλητη απόρριψη
των αιτήσεων ή την κατάργηση των δικών.
Άρθρο 68
Μεταβατικές διατάξεις
Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι ο κανόνας, περί µη
θεµελίωσης δόλιας υπερχρέωσης µόνο και µόνο στο γεγονός της αποδοχής υπερχρεωµένης κληρονοµίας, ισχύει αναδροµικά και σε αποδοχές που έλαβαν χώρα
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Η ρύθµιση
αυτή επιβάλλεται για λόγους ισότητας.
Η ρύθµιση της παραγράφου 2 επιβάλλεται από την ανάγκη να δοθεί ένας εύλογος χρόνος στα πιστωτικά ιδρύµατα να προσαρµόσουν τα µηχανογραφικά τους συστήµατα, ώστε να µπορούν να χορηγούν βεβαιώσεις µε
το πρόσθετο περιεχόµενο που προβλέπει το άρθρο 57.
Με την παράγραφο 3 ρυθµίζεται το ζήτηµα της άρσης
του τραπεζικού απορρήτου στις περιπτώσεις των εκκρεµών αιτήσεων. Η απαίτηση προσκόµισης της σχετικής
δήλωσης και από τους οφειλέτες εκκρεµών αιτήσεων θα
επιβάρυνε δυσανάλογα τις γραµµατείες των Ειρηνοδικείων και επιπλέον θα ενείχε τον κίνδυνο απόρριψης αιτήσεων µόνο και µόνο για το λόγο ότι κάποιοι οφειλέτες, ενδεχοµένως αµελώς οπωσδήποτε όµως όχι κακόπιστα, θα παρέλειπαν να προσκοµίσουν αυτή τη δήλωση.
Για το λόγο αυτό προκρίθηκε η λύση να δοθεί µία προθεσµία τριών µηνών, στους οφειλέτες που δεν επιθυµούν
την άρση του τραπεζικού απορρήτου, να παραιτηθούν από τις αιτήσεις τους, µε αυτόµατη άρση του απορρήτου
µετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας. Με τον
τρόπο αυτό αφενός οι πιστωτές θα έχουν την πληροφόρηση που χρειάζονται για την υπεράσπισή τους, αφετέρου εκτιµάται ότι θα αποφορτιστούν τα πινάκια από υποθέσεις στρατηγικών κακοπληρωτών.
Με την παράγραφο 4 επεκτείνεται ο έλεγχος από τη
γραµµατεία για την ύπαρξη εισοδηµάτων από επιχειρηµατική δραστηριότητα και για ύπαρξη προηγούµενων αιτήσεων σε ορισµένες εκκρεµείς υποθέσεις. Για να µην επιβαρυνθεί υπερβολικά η γραµµατεία των δικαστηρίων,
επιλέχθηκαν οι υποθέσεις, στις οποίες ο έλεγχος αυτός
θα έχει τη µεγαλύτερη χρησιµότητα: είναι οι υποθέσεις,
στις οποίες δεν έχει αποφανθεί ακόµα ο Ειρηνοδίκης για
τη χορήγηση ή όχι προσωρινής διαταγής και η ηµέρα επικύρωσης απέχει πέραν των δύο µηνών από την έναρξη
ισχύος του νόµου. Αν ο Ειρηνοδίκης έχει ήδη αποφανθεί
για τη χορήγηση ή όχι προσωρινής διαταγής, τότε η υπόθεση έχει περάσει και από δικαστική βάσανο και από τον
έλεγχο των πιστωτών και οπωσδήποτε δεν πρόκειται για
την περίπτωση του στρατηγικού κακοπληρωτή που καταχράται την αυτοδίκαιη αναστολή εκτέλεσης. Αν πάλι η ηµέρα επικύρωσης απέχει λιγότερο από δύο µήνες από
την έναρξη ισχύος του νόµου, τότε το αυτοδίκαιο ανα-
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σταλτικό αποτέλεσµα θα διαρκέσει τόσο λίγο, ώστε αξίζει η γραµµατείες να επικεντρωθούν σε υποθέσεις µε
µεγαλύτερο κίνδυνο καταχρήσεων.
Η παράγραφος 5 επιδιώκει να τερµατίσει το αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσµα (όχι τις χορηγηθείσες
προσωρινές διαταγές) των εκκρεµών αιτήσεων, όταν ο
οφειλέτης έχει ήδη ασκήσει δύο αιτήσεις και έχει παραιτηθεί από αυτές. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κίνδυνος
κατάχρησης είναι τόσο σοβαρός, ώστε η ρύθµιση επιβάλλεται να επεκταθεί και σε εκκρεµείς αιτήσεις.
Οι παράγραφοι 6 και 7 περιέχουν µεταβατικές διατάξεις αναφορικά µε τον κανόνα της πλασµατικής παραίτησης από την αίτηση, όταν η συζήτηση µαταιωθεί και δεν
προσδιοριστεί νέα συζήτηση εντός τριάντα ηµερών. Κατά την παράγραφο 6 ο κανόνας αυτός ισχύει κατ’ αρχήν
όταν η µαταίωση λάβει χώρα µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου. Τούτο είναι εύλογο, καθώς µόνο
αν η µαταίωση γίνει µετά από την έναρξη ισχύος είναι οι
διάδικοι προϊδεασµένοι για τις συνέπειες της µαταίωσης
και µπορεί να απαιτηθεί από αυτούς να βρίσκονται σε εγρήγορση για νέο προσδιορισµό συζήτησης. Επειδή όµως δεν δικαιολογείται να παραµένουν εσαεί σε εκκρεµότητα υποθέσεις που µαταιώθηκαν στο παρελθόν, η παράγραφος 7 επεκτείνει την πλασµατική παραίτηση και σε
αυτές τις υποθέσεις, θέτοντας όµως µεγαλύτερη προθεσµία για την επαναφορά τους. Η µεγαλύτερη προθεσµία
επιβάλλεται ακριβώς από το γεγονός ότι οι διάδικοι δεν
βρίσκονται στην ίδια εγρήγορση όπως στην περίπτωση
των µεταγενέστερων µαταιώσεων. Εξάλλου επιβάλλεται
ο µη συνυπολογισµός των δικαστικών διακοπών στην
προθεσµία αυτή, προκειµένου να µην υποστούν δυσµενείς συνέπειες οι αιτούντες «ξεχασµένων» υποθέσεων
που ενδεχοµένως έχουν χάσει την επαφή µε το δικηγόρο τους και µπορεί να δυσκολευτούν κατά τις δικαστικές
διακοπές να προκαλέσουν τον επαναπροσδιορισµό των
υποθέσεών τους.
Με την παράγραφο 8 επεκτείνονται και στις εκκρεµείς
υποθέσεις ορισµένες ρυθµίσεις, των οποίων η άµεση εφαρµογή θα επιλύσει προβλήµατα, χωρίς να διαταράξει
την οµαλότητα της διαδικασίας. Η άµεση εφαρµογή της
ρύθµισης για το συνυπολογισµό των δόσεων δυνάµει
της προσωρινής διαταγής στο ποσό (και όχι στο χρόνο)
της ρύθµισης του άρθρου 8 του ν. 3869/2010 θα αποτρέψει το ενδεχόµενο να κληθούν οι οφειλέτες των εκκρεµών αιτήσεων να υπερβούν την ικανότητα αποπληρωµής
τους. Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί η άµεση εφαρµογή της
ρύθµισης για κατανοµή του ποσού που µπορεί να καταβάλλει ο οφειλέτης µεταξύ της ρύθµισης του άρθρου 8
και του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του άρθρου 9, καθώς και της ρύθµισης για την καταβολή της διαφοράς µεταξύ της χαµηλότερης δόσης που ορίζει η πρωτοβάθµια
απόφαση και της υψηλότερης δόσης που ορίζει η δευτεροβάθµια απόφαση. Η άµεση εφαρµογή και στις εκκρεµείς αιτήσεις της ρύθµισης, για επιβάρυνση του οφειλέτη απορριπτόµενης αίτησης µε τους τόκους του ενδιάµεσου χρονικού διαστήµατος, θα διασφαλίσει ότι οι πιστωτές δεν θα ζηµιωθούν από αιτήσεις που είναι εκκρεµείς,
αλλά απορριπτέες. Η άµεση εφαρµογή της ρύθµισης για
προστασία της κύριας κατοικίας βάσει της εµπορικής της
αξίας θα αποτρέψει οποιαδήποτε αδικία, εις βάρος οφειλέτη ή πιστωτών, στις εκκρεµείς αιτήσεις.
Με την παράγραφο 9 προβλέπεται ότι οι ρυθµίσεις για
αυτοδίκαιη παύση της προσωρινής διαταγής ή της από-

φασης αναστολής, σε περίπτωση υπερηµερίας του οφειλέτη, εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς υποθέσεις. Επειδή όµως θα ήταν ανεπιεικές οι οφειλέτες, για τους οποίους οι προϋποθέσεις παύσης της προσωρινής διαταγής
κατά τον παρόντα νόµο, συνέτρεξαν ήδη στο παρελθόν,
να βρεθούν ξαφνικά απροστάτευτοι, χωρίς καµία δυνατότητα αντίδρασης, προβλέπεται ότι οι ρυθµίσεις αυτές
εφαρµόζονται µόνο εφόσον η όχληση του πιστωτή επιδοθεί µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους οφειλέτες αυτούς να
συµµορφωθούν, έστω και εκ των υστέρων. Εξάλλου η επέκταση των ρυθµίσεων για αυτοδίκαιη παύση της προσωρινής διαταγής δεν έχει νόηµα, αν οι προσωρινές διαταγές έχουν ήδη ανακληθεί κατ’ εφαρµογή του προϊσχύοντος δικαίου. Αν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου
υπάρχουν εκκρεµείς αιτήσεις ανάκλησης, η κρίση τους
κατά τις ουσιαστικές διατάξεις του παρόντος θα οδηγήσει σε δικαιότερες λύσεις.
Η παράγραφος 10 ρυθµίζει την περίπτωση, που πριν
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου η αίτηση του οφειλέτη απορρίφθηκε τελεσίδικα λόγω δόλου του. Αν ο
δόλος κρίθηκε επί της ουσίας από το δευτεροβάθµιο δικαστήριο, είναι εύλογο να µην επιτραπεί η άσκηση νέας
αίτησης από αυτόν τον οφειλέτη, αφού δεν µπορεί να υπήρξε κάποια µεταβολή ως προς την περίσταση αυτή. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις οφειλετών, των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν από το Ειρηνοδικείο λόγω δόλου,
οι δε οφειλέτες αυτοί, µολονότι είχαν την επιλογή να ασκήσουν έφεση και ενδεχοµένως υπήρχαν και πιθανότητες ευδοκίµησης αυτής, επέλεξαν, είτε προς περιορισµό
των εξόδων είτε για άλλο µη µεµπτό λόγο, να µην ασκήσουν έφεση, αλλά νέα αίτηση. Για αυτούς τους οφειλέτες δεν δικαιολογείται η αναδροµική ισχύς της απαγόρευσης άσκησης νέας αίτησης και η νέα αίτησή τους, είτε ασκήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, είτε ασκηθεί µετά, θα πρέπει να εξεταστεί στην ουσία της.
Με την παράγραφο 11 εφαρµόζονται και επί υποθέσεων µε ήδη εκδοθείσες αποφάσεις οι εξής ρυθµίσεις: α) οι
ρυθµίσεις για τη συνεισφορά του Δηµοσίου, β) η δυνατότητα µεταρρύθµισης του σχεδίου διευθέτησης οφειλών
του άρθρου 9 και γ) οι ρυθµίσεις για το θάνατο του οφειλέτη. Η εφαρµογή των ρυθµίσεων αυτών και στις εν λόγω περιπτώσεις κρίνεται ότι δεν δηµιουργεί κάποια πολυπλοκότητα στις υποθέσεις ή ανασφάλεια δικαίου, αλλά αντιθέτως δίνει λύσεις σε προβλήµατα που παρουσιάζονται και σε υποθέσεις µε ήδη εκδοθείσες αποφάσεις.
Με την παράγραφο 12 ρυθµίζεται η δυνατότητα των
διαδίκους εκκρεµών αιτήσεων να ζητήσουν το διορισµό
εκτιµητή ως πραγµατογνώµονα από το δικαστήριο. Η
ρύθµιση επιβάλλεται από το ότι σε υποθέσεις, των οποίων επίκειται η συζήτηση, είναι εκ των πραγµάτων αδύνατη η τήρηση της εξάµηνης προθεσµίας που τίθεται στην
προστιθέµενη παράγραφος 2α του άρθρου 9 του
ν. 3869/2010.
Η παράγραφος 13 επεκτείνει την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυµάτων να παρέχουν στους πιστωτές κάθε
χρήσιµη πληροφορία ακόµα και όταν έχουν ήδη εκδοθεί
δικαστικές αποφάσεις. Η ρύθµιση αυτή προτείνεται µε το
σκεπτικό ότι δεν δηµιουργεί κάποια πολυπλοκότητα στις
υποθέσεις ή ανασφάλεια δικαίου, αλλά αντιθέτως δίνει
λύσεις σε προβλήµατα που παρουσιάζονται και σε υποθέσεις µε ήδη εκδοθείσες αποφάσεις. Στην περίπτωση
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αυτή όµως θα πρέπει επιπροσθέτως να µην έχει επέλθει
απαλλαγή του οφειλέτη, αφού ούτως ή άλλως η τροποποιούµενη παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3869/2010 µόνο
µέχρι αυτό το χρονικό σηµείο εφαρµόζεται.
Η παράγραφος 14 επεκτείνει την προαιρετικότητα της
δικαστικής απόφασης, που πιστοποιεί την απαλλαγή του
οφειλέτη, και στις περιπτώσεις ρυθµίσεων που ολοκληρώθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η ρύθµιση αυτή επιβάλλεται για λόγους ισότητας.
Η ρύθµιση της παραγράφου 15 είναι παρόµοια µε τη
ρύθµιση της παραγράφου 9. Όσα λοιπόν ειπώθηκαν προς
αιτιολόγηση της παραγράφου 9 ισχύουν και προς αιτιολόγηση της παραγράφου 15.
Τέλος η παράγραφος 16, επίσης για λόγους ισότητας,
επεκτείνει τη ρύθµιση του άρθρου 65 για τα δικαιώµατα
των συνοφειλετών, σε όλες τις περιπτώσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια διευθέτησης οφειλών. Κατά µείζονα λόγο ισχύει η ίδια ρύθµιση όταν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ρυθµίσεις του άρθρου 8 του ν. 3869/2010.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 69
Τροποποιήσεις του ν. 4354/2015
Με το άρθρο αυτό επέρχονται βελτιώσεις µικρής εµβέλειας στο ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
Με την παράγραφο 1 ορίζεται ρητώς, προς αποφυγή
κάθε ερµηνευτικής αµφιβολίας ότι οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις είναι χρηµατοδοτικά ιδρύµατα. Λόγω του ερµηνευτικού χαρακτήρα
της διάταξης, η παράγραφος 4 ορίζει ότι η διάταξη αυτή
εφαρµόζεται και σε εταιρίες που έχουν ήδη λάβει άδεια
λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Με την παράγραφο 2 περιορίζεται η υποχρέωση πρόσκλησης του δανειολήπτη µη εξυπηρετούµενων δανείων, για να ρυθµίσει την οφειλή του πριν τη µεταβίβασή
της, µόνο στην περίπτωση που ο οφειλέτης είναι καταναλωτής κατά το άρθρο 1α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191). Η
διάταξη αποσκοπεί στη διευκόλυνση της µεταβίβασης
πακέτων επιχειρηµατικών δανείων, περιορίζοντας το διοικητικό κόστος της µεταβίβασης. Πάντως η διάταξη δεν
περιορίζει την προστασία των οφειλετών, που δεν εµπίπτουν στον ορισµό του καταναλωτή, καθώς και γι’ αυτούς τους οφειλέτες οι εταιρίες διαχείρισης υποχρεούνται να τηρήσουν τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών
(παρ. 22 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015), ενώ, αν η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας ξεκίνησε από το πιστωτικό ίδρυµα, τότε συνεχίζεται από τον εκδοχέα (τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.
4354/2015). Για να µη διαταραχτεί η ασφάλεια των συναλλαγών, η παράγραφος 4 προβλέπει ότι η διάταξη αυτή εφαρµόζεται µόνο σε µεταβιβάσεις που καταχωρίζονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Τέλος η παράγραφος 3 αποσαφηνίζει, προς αποφυγή
ερµηνευτικών αµφισβητήσεων, ότι η αναγγελία της εκχώρησης µπορεί να γίνει άτυπα, καθώς και µε µέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Λόγω του ερµηνευτικού χαρακτήρα της διάταξης, η παράγραφος 4 προβλέπει ότι εφαρµόζεται και σε αναγγελίες που έλαβαν χώρα πριν
την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ –
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3325/2005 (Α΄ 68)
Άρθρο 70
Μετεγκατάσταση λόγω αλλαγών χρήσεων γης
Με την αντικατάσταση των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 7 του ν. 3325/2005, ρυθµίζεται το καθεστώς των
νοµίµων έως σήµερα λειτουργουσών δραστηριοτήτων
σε επιµέρους χωροταξικά σηµεία, στα οποία ο καθορισµός ή η µεταβολή χρήσης γης τις καθιστά πλέον µη
συµβατές µε αυτήν. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται
ρητά η προστασία της δραστηριότητας έναντι αλλαγών
των χρήσεων γης του τόπου εγκατάστασης. Ο σκοπός
είναι διττός: Αφενός η προστασία της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας και της απρόσκοπτης λειτουργίας της
αλλά και η εξασφάλιση της εµπιστοσύνης προς τη Διοίκηση. Αφετέρου, µε το σαφές χρονικό πλαίσιο που ορίζουν ιδίως οι παράγραφοι 2 και 3 του εν λόγω άρθρου,
τίθεται και ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, από το οποίο και µετά οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να πάψουν να λειτουργούν.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4442/2016 (Α΄ 230)
Άρθρο 71
Πεδίο εφαρµογής – τροποποίηση άρθρου 17 του
ν. 4442/2016
Με το προτεινόµενο άρθρο τροποποιείται ο τίτλος του
Κεφαλαίου ΣΤ’ του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) και µετονοµάζεται σε «Απλούστευση λειτουργίας Μεταποιητικών και
Συναφών Δραστηριοτήτων». Με τις προτεινόµενες διατάξεις διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου
ΣΤ΄ του ν. 4442/2016, καθώς πλέον προστίθενται στις ήδη ενταγµένες δραστηριότητες και νέοι Κωδικοί Αριθµοί
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι καταγράφονται στο
Παράρτηµα του νόµου.
Άρθρο 72
Γνωστοποίηση λειτουργίας – Τροποποίηση άρθρου 18
του ν. 4442/2016
Με τις προτεινόµενες διατάξεις, µε τις οποίες αντικαθίσταται το άρθρο 18 του ν. 4442/2016, προβλέπεται ότι
στο εξής η διαδικασία γνωστοποίησης απαιτείται για την
ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισµό των δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου
ΣΤ΄ του ν. 4442/2016, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 18Α αυτού. Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της γνωστοποίησης αποκλειστικά
µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος
Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) διατηρείται, ωστόσο εισάγεται πρόβλεψη για το διάστηµα
µέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, µε την οποία ορί-
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ζεται ο κατά περίπτωση αρµόδιος φορέας υποδοχής της
γνωστοποίησης.
Με τη νέα παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου 18
του ν. 4442/2016 διατηρείται η υποχρέωση κατάθεσης
παραβόλου για την υποβολή της γνωστοποίησης.
Με τη νέα παράγραφο 4 του άρθρου 18 του
ν.4442/2016 ενεργοποιείται η ουσιαστική ρύθµιση της
διάταξης περί απλοποίησης της διαδικασίας, καθώς πλέον δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά κατά την υποβολή
της γνωστοποίησης, αλλά αυτά θα τηρούνται στην εγκατάσταση, όπου αυτή λειτουργεί.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του νέου άρθρου 18 του ν.
4442/2016 εισάγονται κριτήρια για τη διενέργεια ελέγχων από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές. Ειδικότερα, η
αρµόδια αρχή ελέγχει βάσει βαθµού επικινδυνότητας
κατά πρώτον εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου και ακολούθως µεσαίου κινδύνου και χαµηλού κινδύνου, βάσει
συγκεκριµένων κριτηρίων που πρόκειται να εξειδικευθούν στο εγγύς µέλλον. Μέχρι την εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης κινδύνου και την κατάταξη των επιχειρήσεων σε βαθµό επικινδυνότητας, η κατάταξη θα γίνεται ύστερα από εκτίµηση της αρµόδιας αρχής.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 αποσαφηνίζεται
προς άρση παρερµηνειών ότι για τις δραστηριότητες του
Κεφαλαίου ΣΤ΄ του ν. 4442/2016 που υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης, όπου στην κείµενη νοµοθεσία
αναφέρεται η «άδεια λειτουργίας», «υπεύθυνη δήλωση
λειτουργίας» ή «ενηµέρωση», ως τέτοια νοείται εφεξής
η γνωστοποίηση.
Άρθρο 73
Έγκριση λειτουργίας
Με τις προτεινόµενες διατάξεις εισάγεται άρθρο 18Α,
το οποίο καθιερώνει τη διαδικασία έγκρισης του
ν. 4442/2016 και για τις δραστηριότητες που εµπίπτουν
στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 19 του
ν. 3982/2011 (Α΄ 143). Θεσπίζεται γενική υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της
έγκρισης αποκλειστικά µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων και
Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ). Μέχρι την ενεργοποίηση του συστήµατος, η σχετική αίτηση θα υποβάλλεται από το φορέα της οικονοµικής δραστηριότητας στην Αρχή της παραγράφου 14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)
πριν την έναρξη της λειτουργίας. Τέλος, µε τις προτεινόµενες διατάξεις αποσαφηνίζεται προς άρση παρερµηνειών ότι για τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας, όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται «άδεια λειτουργίας», «υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας», «ενηµέρωση» ή «γνωστοποίηση», ως
τέτοια νοείται εφεξής η έγκριση λειτουργίας.
Άρθρο 74
Κυρώσεις – Τροποποίηση άρθρου 23 του ν. 4442/2016
Με τις προτεινόµενες διατάξεις επικαιροποιείται το υφιστάµενο άρθρο των κυρώσεων, καθώς πλέον εισάγονται κυρώσεις για παραβάσεις που αφορούν σε παράνοµες πράξεις ή παραλείψεις σχετικά µε τις διαδικασίες
γνωστοποίησης, έγκρισης και τους όρους λειτουργίας.

Άρθρο 75
Εξουσιοδοτήσεις – Τροποποίηση άρθρου 24
του ν. 4442/2016
Με την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται η έκδοση
κανονιστικής απόφασης, µε την οποία θα καθορίζονται
τα δικαιολογητικά, η διαδικασία, οι όροι και το περιεχόµενο για τις διαδικασίες γνωστοποίησης και έγκρισης και
θα εξειδικεύονται περαιτέρω οι προβλεπόµενες, στο άρθρο 15 του ν. 4442/2016, κυρώσεις.
Άρθρο 76
Τροποποίηση άρθρου 25 του ν. 4442/2016.
Με τις παραγράφους 6, 7, 8, 9 και 10 που προστίθενται
στο άρθρο 25 του ν. 4442/2016 ορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις υπό τις οποίες απαλλάσσονται από την έγκριση εγκατάστασης τα επαγγελµατικά εργαστήρια, οι
µηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαµηλής όχλησης και οι αποθήκες χαµηλής όχλησης, για
τις οποίες ορίζεται πλέον το καθεστώς γνωστοποίησης.
Περαιτέρω, ορίζονται συγκεκριµένες δραστηριότητες, ανεξαρτήτως βαθµού όχλησης και νέοι Κωδικοί Αριθµοί
Δραστηριότητας για τους οποίους ορίζεται το καθεστώς
της έγκρισης µετά από έλεγχο. Ορίζεται περαιτέρω ότι
µέχρι την 31η Μαρτίου 2020, η λειτουργία των εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του ν.
4442/2016 που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 σύµφωνα µε την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (Β΄ 2471) ή των εγκαταστάσεων που µετά από εκσυγχρονισµό ή επέκταση
κατατάσσονται για πρώτη φορά στην κατηγορία Α2, υπόκεινται σε έγκριση λειτουργίας µετά από έλεγχο κατά
την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4442/2016. Οι ίδιες αυτές
δραστηριότητες από 1η Απριλίου 2021 θα υπόκεινται στο
καθεστώς της γνωστοποίησης, όπως ειδικότερα ορίζει η
διάταξη. Με τη διάταξη του άρθρου 3Α που προστίθεται
στον ν. 2244/1994 επιτρέπεται η εγκατάσταση εφεδρικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε σκοπό τη λειτουργία τους σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή αδυναµίας των εγκαταστάσεων του δικτύου διανοµής ή του συστήµατος µεταφοράς και ορίζεται ο φορέας και ο τρόπος ελέγχου. Ορίζεται επίσης ότι το χρονικό πλαίσιο ισχύος για αποφάσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και οι αποφάσεις απαλλαγής από τη λήψη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής.
Άρθρο 77
Εγκατάσταση µεταποιητικών και συναφών
δραστηριοτήτων – Οχλήσεις –
Τροποποίηση άρθρων 48Α, 48Γ και 48Ε
του ν. 4442/2016
Με την προσθήκη της παραγράφου 3 στο άρθρο 48Α,
ορίζεται ότι οι δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές που καθορίζονται χρήσεις γης βιοµηχανίας – βιοτεχνίας από ΓΠΣ/
ΣΧΟΟΑΠ και ΤΧΣ, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 5 και 6
του π.δ. της 23ης Φεβρουαρίου 1987 (Δ’166) θα υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου
6, για λόγους απλούστευσης και επιτάχυνσης των σχετι-
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κών διαδικασιών. Έτσι επεκτείνεται και σε αυτές τις δραστηριότητες το καθεστώς της γνωστοποίησης, όπως έχει ήδη ρυθµιστεί για άλλες δραστηριότητες του ν.
4442/2016. Με τη διαδικασία της γνωστοποίησης δίνεται
επίσης η δυνατότητα να ενηµερώνεται έγκαιρα η αρµόδια υπηρεσία προς αποφυγή λαθών στη χωροθέτηση.
Στην ίδια παράγραφο ορίζεται επίσης ο τρόπος γνωστοποίησης, το αρµόδιο όργανο διενέργειας επιτόπιων ελέγχων ενώ προβλέπεται και η καταβολή σχετικού παραβόλου. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ολοκληρωµένου συστήµατος, προβλέπεται εναλλακτικά η υποβολή µε κατάθεση στην αρµόδια αρχή, προκειµένου η µεταρρύθµιση να εφαρµοστεί άµεσα.
Με την προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρο 48Α,
ορίζονται οι δραστηριότητες που εξαιρούνται από το καθεστώς γνωστοποίησης και εξακολουθούν να υπάγονται
σε καθεστώς έγκρισης, για λόγους αυξηµένου βαθµού επικινδυνότητας και ειδικότερα: α) για τις δραστηριότητες της ΚΥΑ 172058/2016 (Β΄ 354) «Καθορισµός κανόνων, µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ “για
την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων
σχετιζοµένων µε επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας
96/82/ΕΚ του Συµβουλίου” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)» (Οδηγία SEVESO), β) για τις
δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του ν. 4409/2016 (Α΄ 136) «Πλαίσιο για την ασφάλεια
στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων,
ενσωµάτωση
της
Οδηγίας
2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες
διατάξεις» και γ) για τις δραστηριότητες που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της υπ’ αριθµ. Δ3/Α/οικ. 4303 ΠΕ
26510/2012 «Τεχνικός κανονισµός “Συστήµατα µεταφοράς Φυσικού Αερίου µε Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω
των 16 bar”» (Β΄ 603)».
Με την προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 48Γ του
ν. 4442/2016, µε την οποία τροποποιείται το άρθρο 20
του ν. 3982/2011, προβλέπεται η αναθεώρηση της κατάταξης των βιοµηχανικών - µεταποιητικών δραστηριοτήτων σε βαθµούς όχλησης, µε στόχο την δηµιουργία ενός
σύγχρονου, σαφούς και απλοποιηµένου πλαισίου κατάταξης που θα αποτυπώνει την έννοια της όχλησης µε όρους πολεοδοµικούς - χωρικούς. Η παραπάνω αναθεώρηση θα πραγµατοποιηθεί στη βάση του συνυπολογισµού πολεοδοµικών παραµέτρων και περιβαλλοντικών
παραµέτρων επιπτώσεων. Συγκεκριµένα οι πολεοδοµικές παράµετροι περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων θόρυβο,
δονήσεις, εκποµπές, οσµές, κυκλοφοριακούς φόρτους,
ασφάλεια, αποστάσεις από αστικό ιστό κ.α.. Οι περιβαλλοντικές παράµετροι περιλαµβάνουν την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες της διαδικασίας εκτίµησης των επιπτώσεων συγκεκριµένων έργων και δραστηριοτήτων στο περιβάλλον
σύµφωνα µε τις Οδηγίες 2011/92/EΕ και 2014/52/EΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και τον
ν. 4014/2011.
Με την προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρο 48Ε

του ν. 4442/2016 ρυθµίζεται το καθεστώς των εκκρεµών
αιτήσεων για έγκριση, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος
των σχετικών διατάξεων. Οι υποβληθείσες αιτήσεις δεν
θα εξετάζονται, θα επιστρέφονται στον αιτούντα ο οποίος θα πρέπει να υποβάλει πλέον γνωστοποίηση εγκατάστασης. Με τον τρόπο αυτό οµογενοποιούνται οι διαδικασίες προκειµένου να µην υφίστανται για τις ίδιες δραστηριότητες κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, δύο παράλληλα καθεστώτα.
Άρθρο 78
Απλούστευση εγκατάστασης και λειτουργίας
Συστηµάτων Περιβαλλοντικών Υποδοµών
Με το προτεινόµενο άρθρο προστίθεται νέο Κεφάλαιο
στον ν. 4442/2016, το οποίο περιλαµβάνει διατάξεις για
την απλούστευση του πλαισίου εγκατάστασης και λειτουργίας συστηµάτων περιβαλλοντικών υποδοµών. Ειδικότερα ορίζεται το πεδίο εφαρµογής του κεφαλαίου αυτού, καθώς και τα έργα και οι δραστηριότητες που εµπίπτουν σε αυτό και ειδικότερα στις απλουστευµένες διαδικασίες γνωστοποίησης και έγκρισης των άρθρων 5 και
7 του ν.4442/2016.
Με το προτεινόµενο άρθρο 78 του ν. 4442/2016 ορίζεται ότι τα έργα οι δραστηριότητες «Συστηµάτων Περιβαλλοντικών Υποδοµών» δεν κατατάσσονται σε βαθµούς όχλησης, όπως οι λοιπές δραστηριότητες που προβλέπονται στην ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄ 1048). Για
την εγκατάστασή τους δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης ή άλλη διοικητική πράξη στις περιπτώσεις που οι
δραστηριότητες αυτές είναι συµβατές µε τις θεσµοθετηµένες χρήσης γης της περιοχής όπου εγκαθίστανται.
Στην περίπτωση που δεν προκύπτει συµβατότητα, απαιτείται βεβαίωση χωροθέτησης στη βάση εξειδικευµένων
χωροθετικών κριτηρίων που θα οριστούν σε εθνικό επίπεδο και ενδεικτικά αφορούν σε αποστάσεις από οικιστικά κέντρα, συµβατότητα χρήσεων, περιβαλλοντικούς –
πολιτιστικούς πόρους και τα οποία θα καθοριστούν µε
την απόφαση του άρθρου 81. Η Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ της
οικείας Περιφέρειας είναι αρµόδια για τη χορήγηση της
έγκρισης αυτής, Με το προτεινόµενο άρθρο 79 ορίζεται
ότι για τη λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων
«Συστηµάτων Περιβαλλοντικών Υποδοµών», που υπάγονται στην περιβαλλοντική κατηγορία Α του ν. 4014/2011
(Α΄ 209), απαιτείται η έγκριση του άρθρου 7 του ν.
4442/2016, ενώ για εκείνες που δεν υπάγονται στην περιβαλλοντική κατηγορία Α του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), απαιτείται η γνωστοποίηση του άρθρου 5 του ν. 4442/2016
και δίνεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικής
απόφασης, µε την οποία καθορίζονται οι λεπτοµέρειες
για την γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην περιβαλλοντική κατάταξη στις κατηγορίες Α2
και Β του ν. 4014/2011 (Α΄ 209).
Με το προτεινόµενο άρθρο 80 ορίζεται το πλαίσιο των
κυρώσεων, που επιβάλλονται σε παραβάσεις σχετικές µε
τη λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων «Συστηµάτων Περιβαλλοντικών Υποδοµών». Ειδικότερα, για παραβάσεις που αφορούν στη λειτουργία χωρίς απαιτούµενη έγκριση εγκατάστασης ή λειτουργίας, σε παράλειψη
υποβολής γνωστοποίησης, σε γνωστοποίηση αναληθών
στοιχείων ή σε παράλειψη υποβολής γνωστοποίησης
των στοιχείων της οικονοµικής δραστηριότητας σε περί-
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πτωση επικείµενης µεταβολής, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 15 του ν.4442/2016. Αρµοδιότητα επιβολής των κυρώσεων αυτών έχει ο οικείος Περιφερειάρχης, ενώ κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο
227 του ν. 3852/2010 (Α΄87). Τέλος, µε τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού προσδιορίζεται ότι για
τις εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε διαδικασία γνωστοποίησης, όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται
η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας
ή έγκρισης λειτουργίας, ως τέτοια θα νοείται στο εξής η
προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας µε τη σφράγισή τους από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας.
Στο προτεινόµενο άρθρο 81 περιλαµβάνεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του άρθρου, η οποία θα εξειδικεύει τις προτεινόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις για τη διαδικασία της έγκρισης εγκατάστασης ή λειτουργίας και για τη διαδικασία της γνωστοποίησης λειτουργίας των έργων και δραστηριοτήτων
«Συστηµάτων Περιβαλλοντικών Υποδοµών», καθώς επίσης και τις επιβαλλόµενες κυρώσεις επί παραβάσεων
που αφορούν στις ως άνω διαδικασίες, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 15 του ν.4442/2016.
Με το προτεινόµενο άρθρο 82 προστίθεται νέα περίπτωση ιγ στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν.
3982/2011.
Στο προτεινόµενο άρθρο 83 περιλαµβάνονται διατάξεις µεταβατικού χαρακτήρα, προκειµένου να ρυθµισθεί
το πλαίσιο που διέπει δραστηριότητες και εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν η έχουν αδειοδοτηθεί µε βάση
προϊσχύουσες διατάξεις νόµων. Πιο συγκεκριµένα, για
τις δραστηριότητες που υπόκεινται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν µε άδεια λειτουργίας ή υπεύθυνη δήλωση, η λειτουργία τους εξακολουθεί
να διέπεται από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους ή κατατέθηκε η σχετική υπεύθυνη δήλωση, ενώ οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις
που έχουν αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε προγενέστερες
διατάξεις πρέπει να συµµορφωθούν στις ρυθµίσεις του
ν.4442/2016, µετά την λήξη της άδειας λειτουργίας ή µετά τη λήξη της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων τους ή µετά από αίτηµα τροποποίησής τους. Οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις «Συστηµάτων Περιβαλλοντικών Υποδοµών» για τις οποίες απαιτείται εφεξής έγκριση λειτουργίας, και οι οποίες δεν είχαν αντίστοιχη υποχρέωση κατά την έναρξη λειτουργίας τους, λογίζονται
ως νοµίµως λειτουργούσες.
Τέλος, στο προτεινόµενο άρθρο περιλαµβάνεται ειδική
πρόβλεψη για τις αιτήσεις χορήγησης άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3982/2011, που είχαν ήδη υποβληθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των προτεινόµενων διατάξεων, και οι οποίες θα συνεχίσουν να εξετάζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του νοµοθετικού πλαισίου βάσει του οποίου είχαν υποβληθεί.
Στο προτεινόµενο άρθρο 84 του ν.4442/2016 περιλαµβάνεται ρητή πρόβλεψη κατάργησης κάθε άλλης γενικής

ή ειδικής διάταξης, που αντίκειται ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα εγκατάστασης και λειτουργίας «συστηµάτων περιβαλλοντικών υποδοµών» ορίζεται η έναρξη ισχύος του προτεινόµενου κεφαλαίου.
Γίνεται αναρίθµηση του άρθρου 77 του ν.4442/2016.
ΤΜΗΜΑ Ι΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη διαχείριση ρευστότητας τόσο σε επίπεδο Κράτους όσο και σε επίπεδο
Γενικής Κυβέρνησης. Σκοπός των διατάξεων είναι η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ως προς τη χρήση της
διαθέσιµης ρευστότητας, η επίτευξη αξιόπιστων προβλέψεων αναφορικά µε τις ταµειακές ροές του συνόλου της
Γενικής Κυβέρνησης και η βελτίωση της παρακολούθησης από το Υπουργείο Οικονοµικών των ταµειακών διαθεσίµων που τηρούνται είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος
είτε σε πιστωτικά ιδρύµατα. Η επίτευξη των ανωτέρω
στόχων επιχειρείται µέσω της κωδικοποίησης και εναρµόνισης υφιστάµενων διατάξεων σχετικά µε την υποχρέωση των φορέων περί µεταφοράς των πλεοναζόντων ταµειακών τους διαθεσίµων στην Τράπεζα της Ελλάδος, µέσω του ορισµού και της περιγραφής της λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασµού Θησαυροφυλακίου
και του Συστήµατος Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου,
µέσω της θεσµοθέτησης ενός νέου συστήµατος διενέργειας ενοποιηµένων προβλέψεων ταµειακών ροών για
το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης και µέσω της αποσαφήνισης και της καταγραφής των αρµοδιοτήτων των διαφόρων εµπλεκόµενων φορέων.
Άρθρο 80
Τροποποίηση του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄143)
Τροποποιείται το άρθρο 69Α του ν.4270/2014 περί του
Ενιαίου Λογαριασµού Θησαυροφυλακίου αφενός διατηρώντας τις ήδη υφιστάµενες διατάξεις συµπεριλαµβανοµένης και της υποχρέωσης µεταφοράς των διαθεσίµων
των φορέων της Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης
στον Ενιαίο Λογαριασµό (παράγραφοι 1-8) και αφετέρου
περιγράφοντας µε σαφήνεια τις ισχύουσες ρυθµίσεις κατά τη µεταβατική περίοδο, µέχρι δηλαδή να καταστεί τεχνικά εφικτή η ανωτέρω µεταφορά. Σε σχέση µε τη µεταβατική αυτή περίοδο, ορίζεται η έννοια του Συστήµατος Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου (παράγραφος 9),
στο οποίο περιλαµβάνονται πέραν του Ενιαίου Λογαριασµού το Κοινό Κεφάλαιο και η Ταµειακή Διαχείριση που
τηρούν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα
της Ελλάδος, θεσπίζεται η υποχρέωση τήρησης της ταµειακής διαχείρισης των φορέων στην Τράπεζα της Ελλάδος και η δυνατότητα µεταφοράς των προς επένδυση
διαθεσίµων στο Κοινό Κεφάλαιο (παράγραφοι 10-11) και
παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης λογαριασµών σε πιστωτικά ιδρύµατα µε σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλαγών των φορέων (παράγραφος 13).
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Μέσω της παραγράφου 14 ορίζεται το µέγιστο ύψος
της ρευστότητας που οι φορείς επιτρέπεται να διατηρούν σε λογαριασµούς σε πιστωτικά ιδρύµατα, ενώ µέσω των παραγράφων 15-16 θεσπίζεται η αρµοδιότητα
του Γενικού Λογιστηρίου για την τακτική παρακολούθηση των κινήσεων και των υπολοίπων των λογαριασµών
αυτών, καθώς και η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε
περιπτώσεις µη συµµόρφωσης. Με την παράγραφο 17
διασφαλίζεται η διαθεσιµότητα των ποσών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος για τους αντίστοιχους
φορείς, ενώ µε την παράγραφο 19 ορίζεται ότι οι επιχορηγήσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από τον
Τακτικό Προϋπολογισµό καταβάλλονται σε πίστωση των
λογαριασµών ταµειακής διαχείρισης που τηρούνται στην
Τράπεζα της Ελλάδος. Τέλος, µε την παράγραφο 22 παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών
για σύναψη ειδικών συµφωνιών παροχής υπηρεσιών µε
πιστωτικά ιδρύµατα, στο πλαίσιο των οποίων θα είναι δυνατή, κατόπιν σχετικής συµφωνίας µεταξύ του φορέα
και του Υπουργείου Οικονοµικών, η αυτόµατη µεταφορά
ποσών µεταξύ λογαριασµών που τηρούνται σε πιστωτικά
ιδρύµατα και της ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα
της Ελλάδος.
Άρθρο 81
Τροποποίηση της παρ. 11 του άρθρου 15
του ν. 2469/1997 (Α΄ 38)
Τροποποιείται η παράγραφος 11 του άρθρου 15 του
ν.2469/1997, µε σκοπό την ευθυγράµµιση των ορισµών
που περιλαµβάνονται στον νόµο αυτόν και των αντίστοιχων ορισµών του ν.4270/2014, καθώς και την ταύτιση
του πεδίου εφαρµογής των δύο νόµων.
Άρθρα 82– 84
Με τα άρθρα 82 -84 τροποποιούνται τα άρθρα του ν.
4270/2014 τα οποία αναφέρονται στις βασικές αρµοδιότητες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, των Γενικών Διευθυντών Οικονοµικών Υπηρεσιών των φορέων
της Κεντρικής Διοίκησης και των Προϊσταµένων Οικονοµικών Υπηρεσιών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αντίστοιχα, ώστε να ενσωµατωθούν στα εν λόγω άρθρα και
οι νέες αρµοδιότητες που προκύπτουν από τις διατάξεις
του παρόντος. Οµοίως, µε το άρθρο 85 τροποποιείται κατάλληλα το άρθρο 30 του ν.4270/2014 το οποίο αναφέρεται στις βασικές αρµοδιότητες του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους.
Άρθρα 86– 88
Με τα άρθρα 86-88 τροποποιείται ο εν ισχύ Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών (π.δ. 142/2017) µέσω
της δηµιουργίας µίας νέας Διεύθυνσης (Διεύθυνση Λογαριασµών και Ταµειακού Προγραµµατισµού), η οποία θα
αναλάβει τις νέες αρµοδιότητες που σχετίζονται µε την
παρακολούθηση των λογαριασµών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης σε πιστωτικά ιδρύµατα και µε τη διενέργεια
των ταµειακών προβλέψεων τόσο για το Κράτος όσο και
για τη Γενική Κυβέρνηση, καθώς και µέρος ήδη υφιστάµενων αρµοδιοτήτων οι οποίες ασκούνται επί του παρόντος από τη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.

Άρθρα 89 – 90
Σύσταση θέσεων και Μεταβατικές διατάξεις
Με το άρθρο 89 συνιστώνται νέες θέσεις µόνιµων υπαλλήλων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µε σκοπό
την κάλυψη των αναγκών της νεοσυσταθείσας Διεύθυνσης και τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής άσκησης
των αρµοδιοτήτων της, ενώ το άρθρο 90 περιέχει µεταβατικές διατάξεις που καθορίζουν τον φορέα άσκησης
των αρµοδιοτήτων αυτών κατά το µεταβατικό διάστηµα
που θα απαιτηθεί µέχρι την πλήρη λειτουργία της νέας
Διεύθυνσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παροχή της κρατικής εγγύησης σε ηµεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύµατα προς εξασφάλιση δανείων,
εγγυητικών επιστολών και άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων που χορηγούνται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εντασσόµενα ή µη στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
όπως αυτοί προσδιορίζονται από το κατά καιρούς επικαιροποιούµενο µητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, είναι ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία που τα
κράτη, σε διεθνές επίπεδο, έχουν στη διάθεσή τους για
την άσκηση οικονοµικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής
πολιτικής.
Παρά το γεγονός ότι η δυνητική συµβολή του εν λόγω
εργαλείου στην επίτευξη στόχων δηµόσιας πολιτικής είναι αναντίρρητη, ταυτόχρονα συνεπάγεται ανάληψη κινδύνου για το κράτος και ενδεχόµενη δηµοσιονοµική επιβάρυνση, η ορθή διαχείριση των οποίων, τόσο σε προληπτικό επίπεδο, ήτοι πριν την παροχή της εγγύησης του
Κράτους, όσο και κατασταλτικά, αποτελεί όρο εκ των ων
ουκ άνευ για την επέλευση των επιδιωκόµενων θετικών
αποτελεσµάτων.
Με το ν. 2322/1995 (Α΄143) «Παροχή της εγγύησης
του Ελληνικού Δηµοσίου για τη χορήγηση δανείων και
πιστώσεων και άλλες διατάξεις», έγινε αξιόλογη προσπάθεια για τη διαµόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου
και τη θέση αυστηρότερων, σε σχέση µε το παρελθόν,
προϋποθέσεων για την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου.
Έκτοτε έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστηµα, ενώ έχουν διαφοροποιηθεί σηµαντικά οι κοινωνικοοικονοµικές
συνθήκες και ο ρόλος του σύγχρονου κράτους, το οποίο, στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς καλείται να επιτελέσει περισσότερο επιτελικό, παρά παρεµβατικό ρόλο,
διακρατώντας, σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα παρεµβάσεων σε περίπτωση αστοχιών της αγοράς.
Έχει καταστεί σαφές, πολλώ δε µάλλον στο πλαίσιο
της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας, ότι είναι απαραίτητη η λελογισµένη παροχή κρατικών εγγυήσεων, σύµφωνα µε εκ των προτέρων τιθέµενα, διαφανή, και αντικειµενικά κριτήρια, κατόπιν συνεπούς αξιολόγησης των
ειδικότερων χαρακτηριστικών κάθε περίπτωσης, και σε
συµµόρφωση µε το υπέρτερης τυπικής ισχύος νοµικό
πλαίσιο.
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Προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού και χάριν ασφάλειας δικαίου, επιβάλλεται, να προσδιορισθούν σαφώς,
στο µέτρο του δυνατού, οι «δυνητικοί δικαιούχοι» και οι
ειδικότερες προϋποθέσεις για την παροχή της εγγύησης
του Ελληνικού Δηµοσίου, ενώ θα πρέπει να καταστεί σαφές πως η παροχή της, είναι απλώς εργαλείο για την εξασφάλιση ρευστότητας των «δικαιούχων», στο πλαίσιο
της ασκούµενης κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής
και όχι εναλλακτικός τρόπος χρηµατοδότησής τους. Η
θέση αυστηρότερων προϋποθέσεων και κριτηρίων είναι
απαραίτητη προκειµένου η κατάπτωση των κρατικών εγγυήσεων να αποτελεί την εξαίρεση, ενώ παράλληλα θα
πρέπει να ληφθεί µέριµνα προκειµένου να δηµιουργηθεί
ένα απόθεµα ασφαλείας προς αντιµετώπιση τυχόν δηµοσιονοµικού κόστους, λόγω καταπτώσεων παρασχεθεισών εγγυήσεων.
Από την άλλη πλευρά, η παροχή της εγγύησης, αποτελεί ένα κρατικό µέτρο, το οποίο, πληρουµένων και των
λοιπών τιθέµενων προϋποθέσεων, είναι δυνατόν να αποτελεί κρατική ενίσχυση, µε την έννοια του άρθρου 107
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΣΛΕΕ). Τα ανωτέρω, σε συνδυασµό µε την
αποκτηθείσα έως σήµερα εµπειρία, κατέστησαν αφενός
δυνατό τον εντοπισµό των αστοχιών του υφιστάµενου
πλαισίου και αφετέρου αναγκαία την αναδιαµόρφωσή
του, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης οικονοµίας και κοινωνίας και να είναι σύµφωνο µε
τις επιταγές του ευρωπαϊκού δικαίου.
Τα προαναφερθέντα, σε συνδυασµό µε τις συστάσεις
της Έκθεσης του Εσωτερικού Ελέγχου που διενεργήθηκε στην Υπηρεσία µας, ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύνταξη του παρόντος σχεδίου νόµου, µε τις διατάξεις του
οποίου, σκοπείται η αντιµετώπιση, των εγγυήσεων, από
όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, ως αναπτυξιακού εργαλείου
ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους δικαίου και όχι ως
µέθοδος υποκατάστασης του Δηµοσίου στις δανειακές
υποχρεώσεις των πρωτοφειλετών.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 91
Αρµόδιο όργανο

Β. Επί των άρθρων:
Με το άρθρο 91 και δεδοµένης της ενδεχόµενης δηµοσιονοµικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η παροχή της
εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου, διατηρείται η πρόβλεψη της αποκλειστικής προς τούτο αρµοδιότητας του
Υπουργού Οικονοµικών, ως καθ’ ύλη αρµόδιου, καταρχήν, για την ασκούµενη οικονοµική και δηµοσιονοµική
πολιτική της χώρας, αρµοδιότητα η οποία οριοθετείται
αυστηρά, καθότι ασκείται, σύµφωνα µε τη ρητά περιγραφόµενη στα άρθρα του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος άρθρου διαδικασία. Παράλληλα, προσδιορίζονται τα µέσα
διασφάλισης ρευστότητας που δυνητικά καλύπτονται µε
την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, κυρίως, δάνεια,
πιστώσεις, εγγυητικές επιστολές, οι φορείς, φυσικά και
νοµικά πρόσωπα, προερχόµενα από τον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, τα οποία δυνητικά επωφελούνται της παρο-

χής της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου, καθώς και οι
ειδικότερες προϋποθέσεις που συνιστούν τον αναγκαίο
όρο ανά κατηγορία δικαιούχων για την παροχή της εγγύησης.
Ειδικότερα, προβλέπονται οι ακόλουθες κατηγορίες
«δικαιούχων»:
α) Φυσικά πρόσωπα και οµάδες φυσικών προσώπων
για λόγους κοινωνικούς, ή αποκλειστικά προς αποκατάσταση ζηµίας, επελθούσας συνεπεία έκτακτων φυσικών
φαινόµενων, σύµφωνα µε τις υποπαραγράφους α) και β)
της παραγράφου 2 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ.
Η παροχή της εγγύησης υπέρ των δικαιούχων αυτής
της κατηγορίας ανταποκρίνεται στο αίτηµα ικανοποίησης αναγκών κοινωνικής φύσεως, µη συναρτώµενων µε
οικονοµική δραστηριότητα. Ωστόσο, ο δυναµικός χαρακτήρας της έννοιας των κοινωνικών αναγκών επιτάσσει
την αποφυγή αποκλειστικής απαρίθµησης τους, προκειµένου το κράτος, ανά πάσα στιγµή, να δύναται να επιτελέσει αποτελεσµατικά το ρόλο του ως κοινωνικό κράτος
δικαίου και µέσω της παροχής της εγγύησής του.
β) Φορείς εντασσόµενοι στον στενό ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κρατικά νοµικά πρόσωπα και δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ασφαλιστικοί οργανισµοί και ταµεία.
Ως εκ της φύσης της δραστηριότητάς τους, είναι σαφές, ότι οι προαναφερόµενες στην περ. α) ίδιες ανάγκες υπαγορεύουν την παροχή της εγγύησης και σε φορείς ανήκοντες στο στενότερο ή στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, που δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα ή/και
δεν λειτουργούν σε περιβάλλον ανοιχτό στον ανταγωνισµό.
γ) Φυσικά και νοµικά πρόσωπα, δραστηριοποιούµενα
στον ιδιωτικό τοµέα, µε σκοπό την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης περιοχών στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθιστα χαµηλό ή συγκεκριµένων κλάδων
και δραστηριοτήτων.
Τέλος, καθίσταται αναγκαία προς το σκοπό της λελογισµένης χορήγησής της, η ρητή απαρίθµηση των περιπτώσεων στις οποίες δεν επιτρέπεται η παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου.
Συγκεκριµένα, δεν δύναται να επωφεληθούν αυτής, επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε πτωχευτική ή προπτωχευτική διαδικασία, καθότι στερούµενες φερεγγυότητας δεν πληρούν τα στοιχειώδη εχέγγυα περί της δυνατότητάς τους να ανταποκριθούν στις αναλαµβανόµενες υποχρεώσεις τους, µε αποτέλεσµα η δηµοσιονοµική
επιβάρυνση του Δηµοσίου να καθίσταται βέβαιη. Πολύ
δε περισσότερο, δεδοµένου ότι µια εκ των τιθέµενων µε
την Ανακοίνωση 2008/C 155/02 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ενισχύσεις µε τη µορφή εγγυήσεων, προϋποθέσεων προκειµένου να µη συνιστά ενίσχυση ένα κρατικό µέτρο εγγύησης, είναι η µη αντιµετώπιση οικονοµικών δυσχερειών εκ µέρους του δανειολήπτη. Όµοια απαγόρευση καταλαµβάνει και τις εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης επιχειρήσεις, οι οποίες ως επί το πλείστον ισχυρές και µεγάλες επιχειρήσεις δύνανται να αναζητήσουν ρευστότητα στην κεφαλαιαγορά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ετίθεντο σε πλεονεκτική θέση σε σχέση µε µη εισηγµένες επιχειρήσεις, µικρές και µεσαίες κατά κύριο λόγο, για τις
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οποίες η µόνη δυνατότητα αναζήτησης ρευστότητας είναι η προσφυγή στον τραπεζικό δανεισµό.
δ) Προβληµατικές επιχειρήσεις.
Εν προκειµένω, καθορίζονται οι προϋποθέσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων,
λαµβάνοντας υπόψη τις οικείες κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές, προκειµένου να διασφαλισθεί ο περιορισµός των περιπτώσεων εφαρµογής του µέτρου. Οι προκαλούµενες στρεβλώσεις του ανταγωνισµού θα πρέπει
να περιορίζονται στο απολύτως απαραίτητο και αναγκαίο µέτρο.
Προς το σκοπό αυτόν ορίζεται ότι η ενίσχυση διάσωσης περιορίζεται στο ποσό που απαιτείται για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης για µια βραχυπρόθεσµη περίοδο εξαµηνιαίας διάρκειας κατ’ ανώτατο
όριο, έχοντας ως κύριο σκοπό την προσωρινή υποστήριξη της επιχείρησης λόγω της σηµαντικής επιδείνωσης
της οικονοµικής της κατάστασης.
Περαιτέρω και προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της τεχνητής διατήρησης επιχειρήσεων σε λειτουργία, προβλέπεται ότι το ποσό και η ένταση της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης περιορίζονται στο απολύτως ελάχιστο των εξόδων που απαιτούνται για την υλοποίηση της
αναδιάρθρωσης µε βάση τους διαθέσιµους χρηµατοοικονοµικούς πόρους της επιχείρησης, των µετόχων της ή
του επιχειρηµατικού οµίλου στον οποίο ανήκει, αφού ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε προηγουµένως χορηγηθείσα ενίσχυση διάσωσης.
ε) Πιστωτικά ιδρύµατα.
Στο πλαίσιο της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής κρίσης
αναδείχθηκε η αναγκαιότητα στήριξης των πιστωτικών ιδρυµάτων και µε τη µορφή µεταξύ άλλων της κρατικής
εγγύησης. Πρόκειται για µια κατηγορία δικαιούχων, για
τους οποίους καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψη ειδικών
διατάξεων για την παροχή της εγγύησης του Δηµοσίου,
εξαιτίας τόσο του ειδικού ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους, όσο και του εγγενούς συστηµικού κινδύνου που χαρακτηρίζει τη δραστηριότητά τους.
Ήδη, µε το ν. 3723/2008 (Α΄ 250), ο οποίος έχει κριθεί
συµβιβάσιµος από τα αρµόδια Ευρωπαϊκά όργανα, και µε
βάση την υποπαράγραφο β) της παραγράφου 3 του άρθρου της ΣΛΕΕ, προβλέπονται οι ειδικότεροι όροι παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου για την κάλυψη δανεισµού των εγχώριων πιστωτικών ιδρυµάτων.
Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτεύουσα
αρχή, επιτελεί το ρόλο του τελικού αναχρηµατοδοτικού
δανειστή υπέρ φερέγγυων, αλλά προσωρινά στερούµενων ρευστότητας πιστωτικών ιδρυµάτων. Για την παροχή
των οικείων πιστωτικών διευκολύνσεων, στο πλαίσιο του
επονοµαζόµενου µηχανισµού έκτακτης παροχής ρευστότητας (ELA) προβλέπεται η παροχή της εγγύησης
του Ελληνικού Δηµοσίου.
Τέλος, η τρέχουσα οικονοµική συγκυρία, έπληξε σηµαντικά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αποστερώντας τους
την ευχερή πρόσβαση σε ρευστότητα και κατέστησε επιτακτική τη στήριξή τους. Μια από της αναληφθείσες
προς την κατεύθυνση αυτή ενέργειες, υπήρξε το αποτέλεσµα κοινής πρωτοβουλίας της ελληνικής πλευράς και
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Συνίσταται στη
διαµεσολάβηση των ηµεδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων
για τη διάχυση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ), σε µικρές και µεσαίες ε-

πιχειρήσεις (ΜΜΕ), µέσω δανείων χορηγούµενων από
τα πιστωτικά ιδρύµατα. Πρακτικά, προβλέπεται η παροχή
της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου στην ΕΤΕπ προς
κάλυψη δανείων που αυτή χορηγεί στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύµατα, προκειµένου αυτά µε τη σειρά τους να χορηγήσουν δάνεια σε ΜΜΕ. Προϋπόθεση για την παροχή
της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου είναι τα χορηγούµενα στις ΜΜΕ δάνεια να επιβαρύνονται µε το ελάχιστο δυνατό επιτόκιο, καλύπτοντας αποκλειστικά το κόστος δανεισµού τους, το κόστος που συνεπάγεται η παροχή της εγγύησης του Δηµοσίου, το διαχειριστικό κόστος και το κόστος διαχείρισης κινδύνου του δανειζόµενου. Η συµµόρφωση µε τα ανωτέρω εξασφαλίζεται µε
την υπογραφή του Συµφώνου Συνεργασίας µεταξύ των
δανειζόµενων πιστωτικών ιδρυµάτων και του Ελληνικού
Δηµοσίου, εκπροσωπούµενου από τον Υπουργό Οικονοµικών, όπου περιγράφονται λεπτοµερώς οι ανωτέρω δεσµεύσεις. Η τήρηση του ισχύοντος περί κρατικών ενισχύσεων νοµικού πλαισίου καταλαµβάνει τυχόν πλεονέκτηµα των τελικών αποδεκτών των δανείων.
στ) Επιπλέον, λαµβάνεται µέριµνα, έτσι ώστε σε περίπτωση που επιβάλλεται για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως το τελευταίο προσδιορίζεται εννοιολογικά από τη νοµολογία και τη θεωρία και εξειδικεύεται ad hoc,
να υπάρχει η νοµική βάση παροχής της εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου, υπέρ ενός φορέα, µη δυνάµενου
να υπαχθεί ευθέως σε µια από τις ανωτέρω κατηγορίες,
υπό τον αυτονόητο όρο τήρησης της υπέρτερης τυπικής
ισχύος νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της ισχύουσας ενωσιακής νοµοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων,
και της περιγραφόµενης στις διατάξεις του παρόντος
σχεδίου νόµου διαδικασίας.
ζ) Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου υπέρ αλλοδαπών κυβερνήσεων, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών συνθηκών, µέσω των οποίων σκοπείται η στήριξη αναπτυσσόµενων κυρίως οικονοµιών, όπως ενδεικτικά οι Συµβάσεις
Λοµέ και Κοτονού, υπογραφείσες κατά το παρελθόν µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναπτυσσόµενων κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού.
Άρθρο 92
Εφαρµοστέο δίκαιο
Με το άρθρο 92 περιγράφονται οι γενικότερες αρχές
που διέπουν την παροχή της κρατικής εγγύησης. Η παροχή εγγυήσεων του Δηµοσίου συνεπάγεται τη δέσµευση πόρων του Κρατικού Προϋπολογισµού και ως εκ τούτου, πληρουµένων και των λοιπών προϋποθέσεων του
άρθρου 107 της ΣΛΕΕ, ήτοι της επιλεκτικότητας, της παροχής πλεονεκτήµατος στο δικαιούχο αυτής, της επίδρασης στο εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νόθευσης του ανταγωνισµού,
συνιστούν κρατική ενίσχυση. Για το λόγο αυτό, µε το άρθρο αυτό προβλέπεται πως, εκτός από τις διατάξεις του
παρόντος νοµοσχεδίου κατά την παροχή της εγγύησης
του Ελληνικού Δηµοσίου, οι αρµόδιες αρχές τηρούν και
την ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων, όπως αποτυπώνεται στα άρθρα 107 -108 της ΣΛΕΕ, στο
παράγωγο και στο επικουρικό ενωσιακό δίκαιο.
Συµπληρωµατικά δε τυγχάνουν εφαρµογής και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για όσα θέµατα ρυθµίζονται
ειδικότερα από αυτόν.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ

Άρθρο 94
Ασφάλειες

Άρθρο 93
Καθορισµός και καταβολή προµήθειας ασφαλείας

Με το άρθρο 94 προβλέπεται ότι το Ελληνικό Δηµόσιο,
ένεκα της παρεχόµενης εγγύησής του, δύναται να ζητήσει επαρκείς, κατά την κρίση του ασφάλειες, όπως ενδεικτικά εγγραφή υποθήκης ή προσηµείωση υποθήκης,
σύσταση ενεχύρου, εκχώρηση πόρων και δικαιωµάτων.
Σκοπός της λήψης ασφαλειών υπέρ του εγγυητή Ελληνικού Δηµοσίου είναι να αντισταθµιστεί ο κίνδυνος τον οποίο αναλαµβάνει µε την παροχή της εγγύησής του, ώστε σε, περίπτωση που επέλθει η κατάπτωση αυτής, το
Δηµόσιο να µπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του
µέσω της ρευστοποίησης των ληφθεισών ασφαλειών.
Στην περίπτωση που επιλεγεί η εγγραφή υποθήκης υπέρ Ελληνικού Δηµοσίου τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.δ.
4242/1962, σύµφωνα µε τις οποίες η εγγραφή υποθήκης
ενεργούµενη επιµελεία του Δηµοσίου προς εξασφάλιση
απαιτήσεων αυτού απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήµου και παντός δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου και οποιοδήποτε τρίτου, εξαιρουµένων των δικαιωµάτων των
συµβολαιογράφων. Με τον τρόπο αυτόν ο δανειολήπτης
απαλλάσσεται των πρόσθετων εξόδων που απαιτούνται
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής υποθήκης µε ιδιωτική βούληση.
Με τις διατάξεις της τρίτης παραγράφου παρέχεται η
δυνατότητα στον εγγυητή Ελληνικό Δηµόσιο να εξουσιοδοτεί εγγράφως τα πιστωτικά ιδρύµατα, υπέρ των οποίων παρέχει την εγγύησή του, να ενεργούν για λογαριασµό του τις απαιτούµενες ενέργειες προς ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των ασφαλειών, καθώς και
να εκχωρεί τα δικαιώµατά του που απορρέουν από τις
ληφθείσες ασφάλειες, σε περίπτωση που επίκειται ρευστοποίησή τους. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ταχύτερη ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας προς όφελος του εγγυητή Ελληνικού Δηµοσίου.
Οι διατάξεις τις παραγράφου 4 αποσκοπούν στη σύµµετρη ικανοποίηση του εγγυητή Ελληνικού Δηµοσίου και
του πιστωτικού ιδρύµατος που χορήγησε το δάνειο ή την
πίστωση κατά το λόγο του εγγυηµένου και µη ποσοστού
του δανείου. Για το λόγο αυτόν, σε περίπτωση ρευστοποίησης των ληφθεισών ασφαλειών, το προϊόν αυτής ικανοποιεί το εγγυηµένο και το µη εγγυηµένο τµήµα εκ
του χορηγηθέντος δανείου ή πίστωσης, κατά τον ανωτέρω λόγο.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 καθορίζεται η ακολουθητέα διαδικασία για την εξάλειψη των ασφαλειών
που έχουν ληφθεί προς εξασφάλιση δανείων ή πιστώσεων που χορηγήθηκαν µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου και απαριθµούνται οι περιπτώσεις µε τη συνδροµή των οποίων δύναται να αποφασισθεί η εξάλειψη των
εν λόγω ασφαλειών, όπως η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση της οφειλής ή η αντικατάσταση της ασφάλειας
που εξαλείφεται µε άλλες, ίσης τουλάχιστον αξίας, κατά
τρόπο ώστε να µην αποµειώνεται επί της ουσίας το ύψος
των ασφαλειών που έχουν τελικώς ληφθεί και ισχύουν.
Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα εξάλειψης µιας ασφάλειας εφόσον καθίσταται ευχερέστερη η ρευστοποίηση του περιουσιακού στοιχείου που βαρύνεται, µε απώ-

Με το άρθρο 93 διευκρινίζεται ο χαρακτήρας της επιβαλλόµενης προµήθειας ασφαλείας ως δηµοσίου εσόδου, µέσω του οποίου, εν είδη ανταποδοτικού ανταλλάγµατος, διακρινόµενου από φόρους, εισφορές ή κάθε είδους επιβαρύνσεις που επιβάλλονται υπέρ Δηµοσίου,
σκοπείται η αντιστάθµιση του κινδύνου που το αυτό αναλαµβάνει, παρέχοντας την εγγύησή του.
Το ύψος της προµήθειας αυτής, θα πρέπει να συνδέεται κατά τρόπο αντίστροφο µε την πιστοληπτική ικανότητα του φορέα. Υπό το φως των ανωτέρω, κρίνεται µάλλον αναχρονιστικό και εν δυνάµει αντικείµενο µε το ενωσιακό δίκαιο, το µέχρι σήµερα ισχύον ανώτατο όριο
προµήθειας που δικαιούται το Ελληνικό Δηµόσιο, ύψους
2% επί του εκάστοτε εγγυηµένου κεφαλαίου.
Για το λόγο αυτόν, προσδιορίζεται ειδικά ο τρόπος υπολογισµού της προµήθειας ασφαλείας µε διάκριση αναλόγως εάν πρόκειται για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο (ΕΚ 70/2001 – EEL 10/13.1.2001, όπως τροποποιήθηκε από τον ΕΚ 1976/2006 – EE L 368/23.1.2006) ή Μεγάλες Επιχειρήσεις.
Ως προς την πρώτη κατηγορία υιοθετείται ο υποδεικνυόµενος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τρόπος υπολογισµού, βάσει του περιλαµβανόµενου στην προαναφερθείσα Ανακοίνωση 2008/C 155/02, πίνακα. Για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις, η µεθοδολογία υπολογισµού της ενδεικνυόµενης προµήθειας θα καθορισθεί µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, προκειµένου να αντικατοπτρίζει την εγγενή διαφοροποίησή τους σε σχέση µε τις
ΜΜΕ.
Σε κάθε περίπτωση η µεθοδολογία που θα διαµορφωθεί ενδείκνυται να λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά
της σχετικής οικονοµικής συναλλαγής (ποσό και διάρκεια), την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, όπως αυτή προκύπτει µε συνεκτίµηση των ποιοτικών και
ποσοτικών χαρακτηριστικών της, το προκαλούµενο από
την παροχή της εγγύησης διοικητικό κόστος και την ανάγκη δηµιουργίας ενός αποθεµατικού κεφαλαίου προς αποµείωση της δυνητικής δηµοσιονοµικής επιβάρυνσης
του Δηµοσίου.
Επιπλέον ρυθµίζονται διαδικαστικά ζητήµατα αναφορικά µε τον τρόπο υπολογισµού και την περιοδικότητα καταβολής της προµήθειας ασφαλείας, η οποία, ελλείψει
αντίθετης ρύθµισης µε την απόφαση παροχής της εγγύησης, πραγµατοποιείται στην έναρξη κάθε εκτοκιστικής περιόδου. Ειδικά κατά την εκταµίευση του δανείου,
καταβάλλεται η αναλογούσα για την εκτοκιστική περίοδο που ακολουθεί προµήθεια ασφαλείας. Ελλείψει εκτοκιστικών περιόδων σε περίπτωση κάλυψης εγγυητικών
επιστολών, περιλαµβάνεται ειδική πρόβλεψη για τον ανά
εξάµηνο υπολογισµό και καταβολή της προµήθειας ασφαλείας.
Στο ίδιο άρθρο παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών για τη ρύθµιση συναφών ειδικότερων
και λεπτοµερειακών ζητηµάτων που τυχόν ανακύψουν.
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τερο σκοπό όπως το προϊόν αυτής αποδοθεί, κατά προτεραιότητα, προς εξόφληση τυχόν βεβαιωµένων στην
αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία οφειλών, λόγω
κατάπτωσης της εγγύησης, και ακολούθως του ανεξόφλητου υπολοίπου του εγγυηµένου δανείου ή τµήµατος
αυτού, εφόσον αποδεδειγµένα η ρευστοποίηση της ληφθείσας ασφάλειας είναι περισσότερο συµφέρουσα από
οικονοµικής πλευράς από τη διατήρησή της.
Άρθρο 95
Απόδοση τόκων υπέρ του Δηµοσίου
και εισφορά του ν. 128/1975
Με τις διατάξεις του άρθρου 95 ορίζεται έσοδο υπέρ
του Δηµοσίου, πέρα από την οφειλόµενη εκ µέρους έκαστου δανειολήπτη προµήθεια ασφαλείας, το οποίο περιέρχεται σε πίστωση του οικείου λογαριασµού του, προκειµένου να µειωθεί η επιβάρυνση που προκαλείται λόγω
των παρεχόµενων εγγυήσεών του. Το εν λόγω έσοδο
συνίσταται στο ήµισυ της διαφοράς µεταξύ των οφειλόµενων συµβατικών τόκων και των τόκων υπερηµερίας
και προκύπτει όταν οι οφειλέτες που δανειοδοτήθηκαν
µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου καταστούν υπερήµεροι, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω υπερηµερία καλύπτεται µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου.
Σκοπός της ρύθµισης είναι να αντισταθµιστεί οποιαδήποτε περαιτέρω επιβάρυνση του Δηµοσίου, στην περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος της εγγύησης περιέλθει σε κατάσταση υπερηµερίας. Για το λόγο αυτόν
προβλέπεται υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυµάτων να
ενηµερώνουν την αρµόδια Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων του Υπουργείου Οικονοµικών ηλεκτρονικά, σε κεντρικό επίπεδο και σε ετήσια βάση για τα ποσά τα οποία αποδίδουν υπέρ του Δηµοσίου
από τη συγκεκριµένη αιτία. Με σχετική απόφαση εκδιδόµενη από τον Υπουργό Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης των σχετικών ποσών σε λογαριασµό
του Δηµοσίου ή η πρόβλεψη περί βεβαίωσής τους ως εσόδων, σε περίπτωση µη είσπραξής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία.
Επιπλέον, κρίνεται σκόπιµο να διευκρινισθεί, πως η επιβαλλόµενη σε βάρος των πιστωτικών ιδρυµάτων εισφορά του άρθρου 1 του ν. 128/1975, σε κάθε περίπτωση, δεν καλύπτεται µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
Άρθρα 96 -97
Με τα άρθρα 96-97 συνιστώνται τα όργανα (Επιτροπές, Συµβούλιο) που συµµετέχουν στη διαδικασία για
την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου εξετάζοντας τα αιτήµατα των ενδιαφερόµενων φορέων και
παρέχοντας τη γνώµη τους για την παροχή ή µη της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου, καθώς και για σχετικά
µε αυτήν θέµατα.
Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 97 συνιστάται στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους πενταµελής Επιτροπή για την

παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου, κατά τρόπο σύµφωνο µε τις διατάξεις των άρθρων 8, 13 και 14
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999), η οποία εξετάζει τα αιτήµατα παροχής της εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου – αλλά και άλλα θέµατα και προβλήµατα που ανακύπτουν και συνδέονται µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, όπως τυχόν ρυθµίσεις δανείων, τροποποιήσεις αποφάσεων παροχής εγγύησης
κλπ. – και εισηγείται εγγράφως, υποβάλλοντας τη σύµφωνη γνώµη της για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου στη Τριµελή Διυπουργική Επιτροπή
του άρθρου 96 του Σχεδίου Νόµου. Στην εισήγησή της
προς τη Διυπουργική Επιτροπή η Επιτροπή προτείνει τις
ειδικότερες προϋποθέσεις, τους όρους για την παροχή
της εγγύησης, καθώς και τις ασφάλειες που πρέπει να
παραχωρηθούν από τους φορείς που έχουν αιτηθεί την
παροχή της εγγύησης. Η Διυπουργική Επιτροπή εξετάζει τα αιτήµατα παροχής της εγγύησης του Ελληνικού
Δηµοσίου και, λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής, αποφασίζει οµόφωνα για την παροχή της σύµφωνης γνώµης της προς τον Υπουργό Οικονοµικών για
τη χορήγηση ή µη της εγγύησης.
Άρθρο 98
Σύσταση και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Διαχείρισης
και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης
του Ελληνικού Δηµοσίου
Με τις διατάξεις του άρθρου 98 καθορίζονται ζητήµατα σχετικά µε τη λειτουργία και τη συγκρότηση του Συµβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής
ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου, το οποίο είναι αρµόδιο πλέον να εισηγείται επί αιτηµάτων παροχής εγγύησης υποβαλλόµενων αποκλειστικά και µόνο από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική
δραστηριότητα και αποκτούν εισόδηµα από την άσκηση
της εν λόγω δραστηριότητας. Επιπλέον, οριοθετούνται
οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου µε σκοπό την αποφυγή
της χρονοβόρου διαδικασίας εισαγωγής προς εξέταση
από το Συµβούλιο αιτηµάτων για τα οποία δεν απαιτείται
νέα ουσιαστική κρίση και αξιολόγηση, και ειδικότερα οι
περιπτώσεις χορήγησης αναστολής καταβολής δόσεων
χωρίς επιµήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου
ή επαύξησης της εγγυητικής ευθύνης του Δηµοσίου µε
τις οποίες δεν αλλοιώνονται οι όροι και προϋποθέσεις υπό τις οποίες έχει παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού
Δηµοσίου υπέρ συγκεκριµένου δικαιούχου.
Η τελευταία αυτή ρύθµιση ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4151/2013 (Α΄ 103). Στις περιπτώσεις αυτές η ειδικότερη διαδικασία και το αρµόδιο όργανο θα
καθορίζονται µε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία τροποποιείται το καθεστώς ενίσχυσης
ως προς το ζήτηµα αυτό.
Ειδικότερα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 καθορίζεται η εξαµελής σύνθεση του Συµβουλίου κατά τρόπο
σύµφωνο µε τις διατάξεις των άρθρων 8, 13 και 14 του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), µε συµµετοχή των Υπηρεσιών οι οποίες εµπλέκονται σε θέµατα
παροχής και διαχείρισης της εγγυητικής ευθύνης του
Ελληνικού Δηµοσίου, γεγονός το οποίο καθιστά δυνατή
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την εκτενή παρουσίαση των δυνατοτήτων, των ορίων και
των περιορισµών που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά
την εξέταση αιτηµάτων παροχής εγγύησης. Η εν λόγω
σύνθεση υπαγορεύεται πρωτίστως και από λόγους δηµοσιονοµικής ασφάλειας, προκειµένου να διασφαλίζει ότι
για κάθε εισήγησή του έχει προηγηθεί αξιολόγηση των
ενδεχόµενων δηµοσιονοµικών επιπτώσεων.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ρητά ότι η
εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, παρέχεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ή του οργάνου στο οποίο
έχει µεταβιβασθεί η αρµοδιότητα έκδοσης της απόφασης παροχής εγγύησης, ανάλογα µε το ύψος αυτής. Περαιτέρω, και για λόγους ενίσχυσης της διαφάνειας, η απόφαση για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού υπέρ έκαστου δανειολήπτη αναρτάται στο Πρόγραµµα Διαύγεια.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 99
Συµβατότητα αιτήµατος παροχής εγγύησης
µε το Ενωσιακό Δίκαιο
Με το άρθρο 99 του Κεφαλαίου Δ΄ του Σχεδίου Νόµου
καθορίζεται το πρώτο βήµα για την έναρξη της διαδικασίας παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου,
που είναι η υποβολή σχετικού αιτήµατος από τον ενδιαφερόµενο φορέα στην Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων
και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους και η εν συνεχεία διαβίβασή του στη συσταθείσα µε τις διατάξεις του ν. 4152/2013 (Α΄107) Κεντρική
Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονοµικών για εξέταση περί της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης και πιθανή έγκρισή του.

Άρθρο 100
Διαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων για την παροχή της
εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου
Με τις διατάξεις του άρθρου 100 καθορίζεται η διαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου ανά κατηγορία «δικαιούχων».
Με την παράγραφο 1 καλύπτονται οι περιπτώσεις δανείων που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα και οµάδες
φυσικών προσώπων των οποίων το βιοτικό επίπεδο είναι
ιδιαίτερα χαµηλό (αθίγγανοι, παλιννοστούντες κ.λπ.) ή
που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή άλλα έκτακτα γεγονότα (σεισµοπαθείς, πληµµυροπαθείς κ.λπ.)
προς αποκατάσταση των ζηµιών που έχουν υποστεί- περίπτωση α) του άρθρου 1 του παρόντος σχεδίου νόµου.
Προϋπόθεση για την παροχή της εγγύησης στις περιπτώσεις αυτές αποτελεί το γεγονός ότι η εν λόγω εγγύηση δεν πρέπει να αποσκοπεί στην αγορά συγκεκριµένου προϊόντος, δηλαδή θα πρέπει να χορηγείται άνευ
διακρίσεως συνδεόµενης µε την καταγωγή του προϊόντος και να µην συνεπάγεται έµµεσο πλεονέκτηµα για
τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τα σχετικά προϊόντα ή υ-

πηρεσίες. Η προϋπόθεση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση απουσίας κρατικής ενίσχυσης µέσω της παρεχόµενης
εγγύησης για δανεισµό των δικαιούχων της κατηγορίας
αυτής.
Με την παράγραφο 2 καθορίζεται η διαδικασία παροχής της εγγύησης για τα δάνεια που χορηγούνται στους
δικαιούχους της περίπτωσης β΄ του άρθρου 91, δηλαδή
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επαγγελµατίες και συνεταιριστικές οργανώσεις, ενώ µε τις παραγράφους 3 και 4 καθορίζεται η διαδικασία για όλες τις λοιπές κατηγορίες
«δικαιούχων» του άρθρου 91 του νοµοσχεδίου.
Τέλος, µε την παράγραφο 5 του παρόντος παρέχεται
η εξουσιοδότηση για την έκδοση αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών για τον καθορισµό της έκτασης
της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου, του
παρακολουθηµατικού χαρακτήρα της εγγύησης, αλλά
και των περαιτέρω λεπτοµερειών που σχετίζονται µε τη
διαδικασία παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου.
Συγκεκριµένα, το δάνειο µπορεί να καλύπτεται εξ ολοκλήρου µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, ή µπορεί η εγγύηση να καλύψει ένα µέρος αυτού, εκφραζόµενου συνήθως ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Για λόγους
ασφάλειας δικαίου, κρίνεται σκόπιµο να διευκρινισθεί
πως, προκειµένου περί παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου και σε περίπτωση που δεν ορίζεται
άλλως στη σχετική απόφαση παροχής της εγγύησης, ισχύει η γενική αρχή του παρακολουθηµατικού χαρακτήρα της εγγύησης, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 851
του Αστικού Κώδικα και έχει θεωρητικά και νοµολογιακά
ερµηνευθεί, σύµφωνα µε την οποία η ευθύνη του εγγυητή παρακολουθεί την εξέλιξη της κύριας οφειλής, υπό
τον αυτονόητο όρο ότι το ύψος της δεν αυξάνεται µε µεταγενέστερη της εγγύησης συµφωνία µεταξύ δανειστή
και πρωτοφειλέτη, οπότε, προφανώς το υπερβάλλον δεν
καλύπτεται µε την εγγύηση. Καθίσταται λοιπόν σαφές,
πως σε περίπτωση µείωσης, για οποιοδήποτε λόγο, της
κύριας οφειλής, µειώνεται αντίστοιχα και η εγγυητική
ευθύνη του Δηµοσίου.
Σηµειωτέον, πως, σε αντίθετη περίπτωση, θα ακυρωνόταν εν τοις πράγµασι η ελάφρυνση του πρωτοφειλέτη,
διότι προϋπόθεση, κατάπτωσης της εγγύησης του Δηµοσίου, κατά την παράγραφο 3 του άρθρο 126 του ν.
4270/2014 και κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του
ιδίου άρθρου, είναι η προηγούµενη βεβαίωση σε βάρος
του πρωτοφειλέτη και τυχόν συνυπόχρεων του ποσού
της κατάπτωσης. Το ποσοστό κάλυψης του δανείου µε
την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου δεν µπορεί να µεταβληθεί παρά µόνο µε τροποποίηση της αρχικής απόφασης παροχής εγγύησης, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του παρόντος Υποκεφαλαίου Δ΄, ανάλογα µε την κατηγορία του δικαιούχου.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 101
Κατάπτωση της εγγύησης
Με το άρθρο 101 του Υποκεφαλαίου Ε΄ του παρόντος
ρυθµίζονται διαδικαστικά θέµατα που συνδέονται µε τη
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διαδικασία κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού
Δηµοσίου ακολουθώντας το πνεύµα της διαδικασίας βεβαίωσης και πληρωµής που ίσχυε και µε το µέχρι σήµερα
νοµικό πλαίσιο των εγγυήσεων. Ύστερα από το σχετικό
αίτηµα του οικείου πιστωτικού ιδρύµατος σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα σε κάθε απόφαση παροχής εγγύησης, το
Ελληνικό Δηµόσιο προβαίνει στη βεβαίωση προς την αρµόδια Δ.Ο.Υ., ως εσόδων του, των καταπιπτόµενων, αλλά και όλων των συνδεόµενων άµεσα ή έµµεσα µε την
παροχή της εγγύησής του, ποσών και ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης από τη Δ.Ο.Υ.,
πραγµατοποιεί τη σχετική πληρωµή στη δανειοδότρια
τράπεζα.
Περαιτέρω, ρυθµίζονται θέµατα που προκύπτουν από
τη βεβαίωση των εν λόγω ποσών όπως η λειτουργία των
ασφαλειών που χορηγούνται για την εξασφάλιση των
δανείων κ.λπ., προκειµένου να επιλυθούν θέµατα που έχουν προκύψει µέχρι σήµερα κατά τη διαδικασία των βεβαιώσεων.
Ειδικότερα, µε την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, αποσαφηνίζεται η έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου
126 του ν. 4270/14, όπως ισχύει, η οποία κρίνεται απαραίτητη για λόγους ασφάλειας δικαίου, προκειµένου να
καταστεί σαφές ότι στη δεκαετή παραγραφή της εν λόγω παραγράφου υπόκεινται οι απαιτήσεις του Ελληνικού
Δηµοσίου ως εγγυητή εν γένει, είτε αφορούν απαιτήσεις
του έναντι του δανειολήπτη, που προέκυψαν λόγω υποκατάστασής του στα δικαιώµατα του πιστωτή ή δανειστή
µε την ολική ή τµηµατική κατάπτωση της παρασχεθείσας
εγγύησής του, είτε αφορούν την προµήθεια ασφαλείας
και τυχόν άλλο παρεπόµενο έσοδο που το Δηµόσιο δικαιούται, δυνάµει του εκάστοτε ισχύοντος νοµικού πλαισίου και ανεξαρτήτως κατάπτωσης ή µη.
Τέλος, µε την παράγραφο 4 παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών µε αποφάσεις του να καθορίζει τη διαδικασία βεβαίωσης και πλήρους υποκατάστασης του Δηµοσίου στα δικαιώµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων και να διευθετεί κάθε άλλο θέµα σχετικό µε
την εφαρµογή του εν λόγω άρθρου, αλλά και την διαγραφή βεβαιωµένων οφειλών και την επιστροφή τυχόν
ποσών που καταβλήθηκαν σε περίπτωση επέλευσης η
διαπίστωσης συνδροµής λόγου απαλλαγής του Δηµοσίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο επόµενο άρθρο.
Άρθρο 102
Απαλλαγή του Ελληνικού Δηµοσίου
και διαγραφή βε βαιωµένων οφειλών
Στις διατάξεις του άρθρου 102 αναφέρονται ενδεικτικά οι περιπτώσεις που οδηγούν σε απελευθέρωση του
Ελληνικού Δηµοσίου από την εγγυητική του ευθύνη, µε
συνέπεια να επέρχεται η απαλλαγή του τελευταίου από
την υποχρέωση του να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του
πιστωτικού ιδρύµατος-δανειστή στην περίπτωση κατά
την οποία ο δανειολήπτης υπέρ του οποίου παρασχέθηκε η εγγύηση δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις.
Οι λόγοι απαλλαγής αφορούν πρωτίστως στη µη συνδροµή των όρων και προϋποθέσεων παροχής της εγγύησης, στη µεταβολή αυτών ή στη µεταγενέστερη τροπο-

ποίησή τους, κατά τρόπο ώστε να αναιρείται ο σκοπός
χορήγησης της εγγύησης. Αυτό συµβαίνει για το λόγο ότι ο σκοπός έκδοσης των αποφάσεων παροχής εγγύησης είναι η στήριξη ορισµένης κατηγορίας δικαιούχων
που πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια και προϋποθέσεις.
Συνεπεία αυτού, οι εγγυήσεις πρέπει να ερµηνεύονται
στενά υπέρ του εγγυητή. Επίσης, δεδοµένου του παρακολουθηµατικού χαρακτήρα της εγγύησης αλλά και της
επέκτασης του δεδικασµένου επί αγωγής µεταξύ δανειστή και πρωτοφειλέτη υπέρ του εγγυητή, αποσαφηνίζεται πως σε περίπτωση περιορισµού του ποσού της κύριας οφειλής µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, περιορίζεται αντίστοιχα και η εγγυητική ευθύνη του Δηµοσίου.
Πέρα από τους προαναφερόµενους λόγους, εφαρµόζονται συµπληρωµατικά και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί εγγυήσεως, στο µέτρο που συνάδουν µε το χαρακτήρα της εγγύησης ως µέσου άσκησης οικονοµικής
πολιτικής εκ µέρους του Κράτους, καθώς η ιδιότητα του
Ελληνικού Δηµοσίου ως εγγυητή δεν αναιρεί τον συµβατικό χαρακτήρα της εγγύησης. Τέλος, αποσαφηνίζεται η
δυνατότητα, σε περίπτωση ακύρωσης για λόγους τυπικούς του νοµίµου τίτλου βεβαίωσης, της επαναβεβαίωσης µε διόρθωση των σφαλµάτων αοριστίας. Προς το
σκοπό αυτό προβλέπεται η υποχρέωση των πιστωτικών
ιδρυµάτων να συνδράµουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο κριθεί
αναγκαίο το Δηµόσιο, επί ποινή επιστροφής τυχόν καταβληθέντων ποσών, όπως άλλωστε συνάγεται και εκ των
γενικών διατάξεων του άρθρου 862 του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 103
Ρυθµίσεις δανείων
Με τη διάταξη του άρθρου 103 παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης της ισχύος της εγγύησης του Ελληνικού
Δηµοσίου σε περιπτώσεις ρυθµίσεων εγγυηµένων δανείων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνεται η εγγυητική
ευθύνη του Ελληνικού Δηµοσίου. Στην περίπτωση αυτή,
ορίζεται ότι η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου ακολουθεί τις απαιτήσεις για τις οποίες χορηγήθηκε, όπως αυτές διαµορφώνονται από τη συµφωνία ρύθµισης του δανείου. Ορίζεται επιπλέον ότι αναλυτικότεροι όροι και
προϋποθέσεις για την εφαρµογή των συγκεκριµένων
διατάξεων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 104
Ετήσιο όριο εγγυήσεων
Στο άρθρο 104 του παρόντος ορίζεται ότι µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται το ανώτατο ποσό των νέων εγγυήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου που
δύνανται να παρασχεθούν µέσα σε ένα έτος, το οποίο
δεν µπορεί να υπερβαίνει το ενάµιση τοις εκατό (1,5%)
των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισµού του αντίστοιχου έτους. Εξαιρούνται: α) τα δάνεια από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς που
χορηγούνται σε δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς
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και πιστωτικά ιδρύµατα και µόνο για επενδυτικούς και
κοινωνικούς σκοπούς, β) τα δάνεια που παρέχονται στο
πλαίσιο του ν. 3723/2008 (Α΄ 250) για την ενίσχυση της
ρευστότητας των τραπεζών, γ) τα δάνεια που παρέχονται στα ηµεδαπά πιστωτικά ιδρύµατα στο πλαίσιο του
Μηχανισµού
Έκτακτης
Βοήθειας
Ρευστότητας
(Emergency Liquidity Assistance – ELA) από την Τράπεζα
της Ελλάδος και δ) τα δάνεια που αφορούν φυσικές καταστροφές ή άλλα έκτακτα γεγονότα.
Η επιβολή ανώτατου ετήσιου ορίου εγγυήσεων είναι
αναγκαία προκειµένου να υπάρχει ένας έλεγχος και περιορισµός στα ποσά των παρεχοµένων εγγυήσεων κατ’
έτος και κατ’ επέκταση ενδεχόµενων καταπτώσεων εγγυήσεων.
Σηµειώνεται ότι το όριο του ενάµιση τοις εκατό (1,5%)
ετησίως που καθορίζεται µε το παρόν Σχέδιο Νόµου είναι µειωµένο σε σχέση µε αυτό που ίσχυε µε το καταργούµενο νοµικό πλαίσιο εγγυήσεων που ήταν ίσο µε το
3% των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισµού, σε µία
προσπάθεια µείωσης του δηµοσιονοµικού κόστους των
εγγυήσεων.
Άρθρο 105
Ενηµέρωση του Ελληνικού Δηµοσίου
Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 105, το Ελληνικό Δηµόσιο ενηµερώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος για τις εκάστοτε διαπιστούµενες από την τελευταία, εντός του πλαισίου των αρµοδιοτήτων της, παραβάσεις των δανειστριών τραπεζών, οι οποίες αφορούν
σε δάνεια ή πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου.
Η εν λόγω ενηµέρωση κρίνεται απαραίτητη, καθόσον
ορισµένες περιπτώσεις παραβάσεων, ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους, µπορεί να στοιχειοθετούν λόγους άρσης
της παρασχεθείσας εγγύησης και να οδηγούν σε απαλλαγή του Ελληνικού Δηµοσίου από την εγγυητική του
ευθύνη.
Επιπλέον, θεσπίζεται η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυµάτων να αποστέλλουν στην αρµόδια Διεύθυνση
Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων ενηµέρωση, σε ηλεκτρονική µορφή και σε κεντρικό επίπεδο, για
έκαστη υπουργική απόφαση παροχής εγγύησης, αναφορικά µε τις νέες χορηγήσεις δανείων, πιστώσεων ή εγγυητικών επιστολών, καθώς και αναφορικά µε τα ανεξόφλητα κάθε φορά υπόλοιπα αυτών.
Η εν λόγω ενηµέρωση είναι απολύτως απαραίτητη για
την παρακολούθηση από πλευράς του εγγυητή Ελληνικού Δηµοσίου της εξέλιξης των χορηγηθεισών εγγυήσεών του, καθώς το Ελληνικό Δηµόσιο, ως εγγυητής, πρέπει να έχει σαφή εικόνα αναφορικά µε τις αποφάσεις
του περί παροχής της εγγύησης οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τα πιστωτικά ιδρύµατα και υλοποιήθηκαν, καθώς και αναφορικά µε τα χορηγηθέντα δάνεια ή τις πιστώσεις που εξυπηρετούνται κανονικά ή εµφανίζουν ληξιπρόθεσµες οφειλές. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται ανά πάσα στιγµή δυνατή η ποσοτική αποτίµηση των αναληφθεισών υποχρεώσεων του Δηµοσίου, λόγω των παρεχόµενων εγγυήσεών του, και συνακόλουθα του ποσού
των καταπτώσεων µε το οποίο δύναται να επιβαρυνθεί
σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο.

Άρθρα 106 – 107
Καταργούµενες διατάξεις και
Τροποποιήσεις των νόµων 3429/2005 και 3775/2009
Στα άρθρα 106 και 107 του σχεδίου νόµου περιλαµβάνονται οι κατηγορίες των τροποποιούµενων διατάξεων
νόµου, καθώς και των καταργούµενων, για κάθε µια εκ
των οποίων προσδιορίζεται και το ακριβές χρονικό σηµείο, µε την παρέλευση του οποίου καταργούνται.
Για το λόγο αυτό προκρίνεται η κατάργησή του συνόλου των διατάξεων του ν. 2322/1995 που αφορούν τις
εγγυήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου, ήτοι των άρθρων 1
έως 12 και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθεισών διατάξεων, οι οποίες ρυθµίζουν ζητήµατα που άπτονται της
διαδικασίας παροχής και κατάπτωσης της εγγύησης και
ως εκ τούτου δεν έχουν δηµιουργήσει δικαιώµατα τρίτων.
Ειδικής ωστόσο µνείας χρήζουν ορισµένες από τις
καταργούµενες διατάξεις, όπως της υπ’ αριθ.
2/35554/0025/27.4.2012 (Β΄1392) υπουργικής απόφασης, η οποία ούτως ή άλλως είχε καταργηθεί σιωπηρά από την έναρξη ισχύος του αρ. 20 του ν. 4151/2013 (Α΄
103) σχετικά µε το Συµβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του Δηµοσίου. Χάριν ωστόσο πληρότητας και ασφάλειας δικαίου, περιλαµβάνεται
ρητή διάταξη σχετικά µε το ακριβές χρονικό σηµείο κατάργησης της προαναφερθείσας διάταξης νόµου.
Επίσης, εξαιτίας του ότι, µέσω των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόµου, προβλέπεται µεταξύ άλλων, για
λόγους ασφάλειας δικαίου, η ενοποίηση της ακολουθητέας, για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου, διαδικασίας και η κατάργηση της µέχρι σήµερα ισχύουσας διαφοροποίησής της, ανάλογα µε το εάν πρόκειται για φορέα υπαγόµενο ή µη στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2004, της κοινής υπουργικής απόφασης µε αριθ. 16736/ΕΓΔΕΚ0 2579/30.3.2009 (Β΄
588). Για την ταυτότητα του λόγου και προς αποφυγή
του ενδεχόµενου αλληλοεπικάλυψης αρµοδιοτήτων, κατά τη διαδικασία παροχής της εγγύησης του Ελληνικού
Δηµοσίου σε δηµόσια επιχείρηση ή οργανισµό υπαγόµενο στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005
(Α΄ 314), προβλέπεται η απάλειψη της φράσης «…. και η
παροχή εγγυήσεων του Δηµοσίου» από την υποπαράγραφο α) της παρ. 3 του άρθρου 10 του νόµου αυτού,
σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Διυπουργικής Επιτροπής Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών.
Ειδικά σε ό,τι αφορά στις διατάξεις των αποφάσεων
του Υπουργού Οικονοµικών υπ’ αριθµ. 2/478/0025/2006
( Β΄16) «Διαδικασία Βεβαίωσης και Διαγραφής Οφειλών
µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου», όπως ισχύει
τροποποιηµένη και οικ. 2/9441/0025/2012 (Β΄1588)
«Τρόπος υπολογισµού και απόδοσης της προµήθειας
που δικαιούται το Ελληνικό Δηµόσιο για τις παρεχόµενες εγγυήσεις του», λόγοι πρακτικής αποτελεσµατικότητας και οµαλής λειτουργίας της αρµόδιας Υπηρεσίας
επιβάλλουν τη διατήρησή τους σε ισχύ, όπως ισχύουν ή
έχουν αντικατασταθεί, µέχρι την αντικατάστασή τους,
κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου
107/17 του σχεδίου νόµου.
Επίσης, προβλέπεται η τροποποίηση της παρ.5 του άρθρου 23 του ν. 3723/2009 (Α΄ 122) και των αντίστοιχων
διατάξεων της κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 8
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του ανωτέρω άρθρου, υπ’ αριθ. οικ. 2/54544/0025/2009
απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β΄ 1645). Η τροποποίηση αυτή
κρίνεται σκόπιµη προκειµένου να αποφευχθεί η διάσπαση της ακολουθούµενης διαδικασίας, κατά την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δηµοσίου που απορρέουν από κατάπτωση παρασχεθείσας εγγύησής του, όπως αυτή καθορίζεται στα άρθρα 126 του ν. 4270/2014
και 11 του ν. 2322/1995, τα οποία προβλέπουν την καταβολή από το Ελληνικό Δηµόσιο των καλυπτόµενων µε
την εγγύησή του ποσών, κατόπιν της προηγούµενης εν
στενή εννοία βεβαίωσής τους από την αρµόδια Δ.Ο.Υ.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται το Ελληνικό Δηµόσιο κατά την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων,
καθώς κάθε εκροή ποσού αντισταθµίζεται από ισόποση
βεβαίωση στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.. Αποτέλεσµα των ανωτέρω η είσπραξη των απαιτήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου, καθ’ υποκατάστασή του, κατά το καταβληθέν εγγυηµένο ποσό, στη θέση του πιστωτικού ιδρύµατος, να
πραγµατοποιείται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες των
Δ.Ο.Υ., οι οποίες θα έχουν στη διάθεσή τους τα προβλεπόµενα από τον ΚΕΔΕ, όπως εκάστοτε ισχύει, µέσα είσπραξης, τηρουµένων των προϋποθέσεων που τίθενται
από τις επιµέρους διατάξεις του.
Τέλος, κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η περαιτέρω επιβάρυνση µε τυχόν δαπάνες, στις οποίες θα προέβαιναν τα πιστωτικά ιδρύµατα, που, ως εντολοδόχοι του
Ελληνικού Δηµοσίου, θα αναλάµβαναν για λογαριασµό
του την είσπραξη των καταβληθέντων εγγυηµένων ποσών και τις οποίες πιθανόν να αναζητούσαν από το Ελληνικό Δηµόσιο, δυνάµει της έννοµης σχέσεως εντολής.
Άρθρο 108
Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις
Περιλαµβάνονται µεταβατικές διατάξεις µε σκοπό τη
διασφάλιση της οµαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας
των καθ’ ύλη αρµόδιων Υπηρεσιών κατά την επιτέλεση
του έργου τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 109
Παροχή εξουσιοδοτήσεων και έγκριση σχεδίου
τροποποιητικής σύµβασης κατ’ εφαρµογή του άρθρου 3
του ν. 4336/2015
Την 14η Αυγούστου 2015, η Βουλή των Ελλήνων µε το
άρθρο 3 του ν. 4336/2015 (A’ 94) κύρωσε το σχέδιο της
Σύµβασης χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης (F.F.A.) που
πρόκειτο να υπογραφεί µεταξύ αφενός του Ευρωπαϊκού
Μηχανισµού Στήριξης (ΕΜΣ) και αφετέρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας για την παροχή
οικονοµικής ενίσχυσης ανώτατου ύψους 86 δις ευρώ,
παρέχοντας τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της. Στο εν λόγω σχέδιο (και την υπογραφείσα
σύµβαση) περιλαµβάνεται η δέσµευση των συµβαλλοµένων µερών, να προβούν σε τροποποιήσεις της Σύµβασης
χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης και σε κάθε αναγκαία ε-

νέργεια προκειµένου, κατόπιν αιτήµατος του ΕΜΣ, να
προσχωρήσει στη Σύµβαση αυτή ως µέρος, δεσµευόµενη από τους όρους της, η οντότητα που προβλεπόταν να
συσταθεί στο µέλλον µε σκοπό τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δηµοσίου,
σύµφωνα µε τη Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωοµάδας της 12ης Ιουλίου 2015.
Με το ν. 4389/2016 (Α΄ 94) συστάθηκε η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας» (ΕΕΣΥΠ), που λειτουργεί χάριν του
δηµοσίου συµφέροντος, σύµφωνα µε τους κανόνες της
ιδιωτικής οικονοµίας, για να εξυπηρετεί ειδικό δηµόσιο
σκοπό, δηλαδή να διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία προκειµένου να: α) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της
χώρας και για την πραγµατοποίηση επενδύσεων που
συµβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας και β) συµβάλει στην αποµείωση των οικονοµικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
σύµφωνα µε το ν. 4336/2015.
Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το Φεβρουάριο 2017
συγκροτήθηκε σε σώµα το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΕΣΥΠ και έχει ήδη ξεκινήσει η ουσιαστική λειτουργία της,
ο ΕΜΣ κάλεσε τα συµβαλλόµενα µέρη να εφαρµόσουν
τη δέσµευση της ρήτρας 3.4.f της ως άνω σύµβασης χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης και να υπογράψουν την τροποποίησή της προκειµένου η ΕΕΣΥΠ να προσχωρήσει
στη Σύµβαση και να αναλάβει τις δεσµεύσεις που ήδη
προβλέπονται στην αρχική συµφωνία των µερών.
Με το παρόν άρθρο δίνονται οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις στον Υπουργό Οικονοµικών, τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Διευθύνοντα και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύµβουλο της ΕΕΣΥΠ να υπογράψουν τη σχετική σύµβαση προσχώρησης και τροποποίησης της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης της 19.8.2015, και κυρώνεται το σχέδιο
της τροποποιητικής σύµβασης.
Η τροποποιητική σύµβαση περιέχει τις αναγκαίες αλλαγές στους υφιστάµενους όρους και ρήτρες ώστε να
καταστεί συµβαλλόµενο µέρος η ΕΕΣΥΠ και εξειδικεύει
τις δεσµεύσεις και υποχρεώσεις που αυτή αναλαµβάνει
έναντι του ΕΜΣ, συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµίσεων
σχετικά µε τις επιστροφές που πρέπει να καταβάλει η
Ελλάδα σε ποσά ισοδύναµα µε τα µερίσµατα που θα
λαµβάνει το Ελληνικό Δηµόσιο ως µέτοχος της ΕΕΣΥΠ,
όποτε αυτό συµβαίνει, για τη µείωση του χρέους.
Ειδικότερα, µε την εν λόγω τροποποίηση η ΕΕΣΥΠ
προσχωρεί ως συµβαλλόµενο µέρος της FFA, καθορίζεται το περιεχόµενο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχει προς τον ΕΜΣ, και, όπως έχει συµβεί και µε το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας προβλέπεται η
παροχή εγγύησης από την ΕΕΣΥΠ προς τον ΕΜΣ για τα
δάνεια που χορηγεί ο τελευταίος στην Ελλάδα, η οποία
όµως περιορίζεται στο ποσό των εικοσιπέντε δισεκατοµµυρίων ευρώ. Τέλος, καθορίζεται ο µηχανισµός αποπληρωµής του δανείου σε σχέση µε τα τυχόν ετήσια µερίσµατα που προέρχονται από την ΕΕΣΥΠ και καταβάλλονται στο Ελληνικό Δηµόσιο ως µέτοχο, µε τρόπο που
βελτιώνει το προφίλ χρέους της χώρας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 110
Τροποποίηση ν. 2960/2001
Εισάγεται νέο άρθρο 119Β στον ν. 2960/2001 («Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας») µε σκοπό τη θέσπιση υποχρεωτικών πληρωµών προς το ελληνικό Δηµόσιο εξαρτώµενων από τις κατασχέσεις βιοµηχανοποιηµένων καπνών από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
εφοδιαστική αλυσίδα βιοµηχανοποιηµένων καπνών. Το
νέο άρθρο 119 Β εισάγεται κατ’ ενάσκηση της διακριτικής ευχέρειας που παρέχει στα συµβαλλόµενα κράτη το
άρθρο 17 του Πρωτοκόλλου για την Καταπολέµηση της
Παράνοµης Εµπορίας Προϊόντων Καπνού και προκειµένου να ενισχυθεί το νοµοθετικό πλαίσιο για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου καπνικών προϊόντων στη χώρα µας που έχει προσλάβει µεγάλες διαστάσεις.
Σύµφωνα µε το άρθρο 119 Β οι επιχειρήσεις υποχρεούνται σε πληρωµές αποζηµιωτικής φύσης προς το ελληνικό Δηµόσιο οφειλόµενες εξ αντικειµενικής ευθύνης
σε κάθε περίπτωση που κατάσχονται γνήσια βιοµηχανοποιηµένα καπνά τους, 50.000 τεµαχίων και άνω.
Στο άρθρο 119 Β προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις κοινοποιούν κατάλογο των εµπορικών τους σηµάτων προς
την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων εντός δύο µηνών από την έναρξη της ισχύος του άρθρου και ότι η παραβίαση αυτής της υποχρέωσης τιµωρείται µε πρόστιµο.
Επίσης, στο άρθρο 119 Β περιγράφεται γενικά η διαδικασία της δειγµατοληψίας για τα κατασχεµένα βιοµηχανοποιηµένα καπνά και παράλληλα παρέχεται εξουσιοδότηση στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων για την έκδοση κανονιστικής πράξης που θα ορίζει τα ειδικότερα θέµατα της δειγµατοληψίας και της χηµικής εξέτασης.
Η πληρωµή θα επιβάλλεται µε καταλογιστική πράξη
που θα εκδίδει ο Προϊστάµενος του Τελωνείου στην τοπική αρµοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα της επιχείρησης. Προβλέπονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση
πληρωµής στις περιπτώσεις κλοπής των βιοµηχανοποιηµένων καπνών ή διαφυγής τους από την επιχείρηση από
λόγους ανωτέρας βίας.
Τα ποσά των πληρωµών θα διατίθενται αποκλειστικά
για την χρηµατοδότηση των προσπαθειών καταπολέµησης της λαθραίας διακίνησης καπνικών προϊόντων.
Άρθρο 111
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου
19 του Κώδικα ΦΠΑ. Ειδικότερα, προστίθεται νέα περίπτωση δ΄, προκειµένου να προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις πράξεων (παραδόσεων αγαθών ή/και παροχών
υπηρεσιών) µεταξύ συγγενικών ή/και συνδεδεµένων
προσώπων κατά τη Φορολογία Εισοδήµατος, ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται πλέον η κανονική αξία, για τις
περιπτώσεις που η αντιπαροχή – τίµηµα είναι κατώτερη
από αυτήν.
Η διάταξη αυτή στόχο έχει να αντιµετωπίσει τις περιπτώσεις υποτιµολογήσεων µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος, οι οποίες επηρέαζαν και τα έσοδα του ΦΠΑ. Πρόκειται για

διάταξη που ενσωµατώνει δυνατότητα που παρέχεται από την οδηγία ΦΠΑ, εξορθολογίζοντας το σύστηµα ΦΠΑ,
για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής και την ορθή απόδοση του φόρου στις περιπτώσεις συγγενικών ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων.
Για την εφαρµογή της κανονικής αξίας, η διάταξη προϋποθέτει ο προµηθευτής ή ο λήπτης να µην έχουν πλήρες δικαίωµα έκπτωσης, καθόσον, σε αντίθετη περίπτωση, το αποτέλεσµα (έσοδο για το κράτος) θα ήταν ουδέτερο. Αναλόγως η διάταξη προβλέπει ότι και στην περίπτωση που η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών
απαλλάσσεται από το φόρο στο εσωτερικό της χώρας,
και ο προµηθευτής δεν έχει πλήρες δικαίωµα έκπτωσης,
εφαρµόζεται η κανονική αξία.
Επιπλέον, προστίθεται νέα περίπτωση ε΄, σύµφωνα µε
την οποία στις περιπτώσεις πλειστηριασµού ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται το εκπλειστηρίασµα, προκειµένου να µην υφίσταται αµφισβήτηση για τη φορολογητέα
βάση σε περίπτωση πλειστηριασµού.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ, προκειµένου να επιλυθούν διάφορα προβλήµατα που προέκυψαν κατά την εφαρµογή του άρθρου, καθώς και να καλυφθούν νοµοθετικά κενά που είχαν εντοπιστεί. Έτσι, επιτρέπεται πλέον να υπάγονται στο ειδικό
καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων και όσοι για πρώτη
φορά κάνουν έναρξη εργασιών, ενώ παύει να είναι υποχρεωτική η διετής παραµονή στο καθεστώς των απαλλασσόµενων επιχειρήσεων και οι υποκείµενοι µπορούν
να µεταταχθούν στο κανονικό καθεστώς από το επόµενο
έτος. Επίσης, για λόγους εναρµόνισης µε την οδηγία
ΦΠΑ, ορίζεται ότι δεν λαµβάνονται υπόψιν για τον προσδιορισµό του ορίου υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς οι
µεταβιβάσεις παγίων και οι απαλλασσόµενες πράξεις
χωρίς δικαίωµα έκπτωσης. Επιπλέον, καλύπτεται νοµοθετικό κενό και πλέον µε την υπέρβαση του ορίου των
10.000 ευρώ, ο υποκείµενος υποχρεούται άµεσα να επιβάλει ΦΠΑ και να εφαρµόσει το κανονικό καθεστώς από
την πρώτη πράξη παράδοσης αγαθών ή υπηρεσιών µε
την οποία πραγµατοποιείται η υπέρβαση του ορίου, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της δήλωσης µεταβολών, ώστε να µην υπάρχει έδαφος καταστρατήγησης της
διάταξης.
Άρθρο 112
Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)
Με τις προτεινόµενες διατάξεις τροποποιούνται οι
διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) για την παροχή εγγύησης
για την έναρξη δραστηριότητας επιχειρηµατικού περιεχοµένου ως µέτρου πρόληψης της φοροδιαφυγής. Με
τις προτεινόµενες τροποποιήσεις καλύπτονται νοµοθετικά κενά, όπως η εφαρµογή των διατάξεων και για τα φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας επιχειρηµατικού περιεχοµένου, επέρχεται εξορθολογισµός του υφιστάµενου σχετικού πλαισίου ως προς
το ύψος, το είδος των οφειλών και τις περιπτώσεις για
τις οποίες απαιτείται εγγύηση, καθώς και αναγκαίες νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Τέλος, µε τις νέες διατάξεις, απαίτηση εγγύησης προβλέπεται µόνον για την έναρξη
δραστηριότητας επιχειρηµατικού περιεχοµένου και όχι
για την πραγµατοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών,
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ως εκ τούτου η δήλωση για την πραγµατοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών δεν υποβάλλεται πλέον υποχρεωτικά µόνον µε δήλωση µεταβολών.
Άρθρο 113
Τροποποίηση του Παραρτήµατος του ν. 4389/2016
Για λόγους λειτουργικούς και προς το σκοπό της βέλτιστης αξιοποίησης της περιουσίας του Ελληνικού Δηµοσίου, η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. εντάσσεται στις εταιρείες
των οποίων οι µετοχές µεταβιβάζονται στην Ε.Ε.ΣΥ.Π.
Α.Ε. Όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες εταιρείες, η µεταβίβαση των µετοχών της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. δεν επηρεάζει
και δεν τροποποιεί το υφιστάµενο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζει τους σκοπούς και τις
αρµοδιότητες της εταιρείας, όπως αυτό αποτυπώνεται
στο ν. 3891/2010 (Α΄ 188). Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. µέσω του Επιχειρησιακού της Σχεδίου, όπως αυτό θα διαµορφώνεται µε βάση τον εσωτερικό κανονισµό (“Coordination
Mechanism”) της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε., θα µεριµνά για την ενσωµάτωση και την υλοποίηση των προτεραιοτήτων του
εθνικού στρατηγικού σχεδιασµού στον τοµέα των Μεταφορών, όπως αυτό θα επικαιροποιείται, αναφορικά µε
την ακίνητη περιουσία που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
σύµφωνα µε το ν. 3891/2010 (Α΄ 188). Επίσης, ορίζεται
ότι η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την
1.7.2018.
Άρθρο 114
Τροποποίηση των νόµων 4172/2013 και 3864/2010
Με την παράγραφο 1 προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 (Α΄
167), σύµφωνα µε το οποίο οι κοινές µετοχές ή συνεταιριστικές µερίδες σε πιστωτικά ιδρύµατα που αποκτώνται
από την άσκηση του δικαιώµατος µετατροπής από το Ελληνικό Δηµόσιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν
άρθρο, µεταβιβάζονται κατά κυριότητα αυτοδικαίως και
χωρίς αντάλλαγµα στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Με το παρόν άρθρο τροποποιείται επίσης ο ν.
3864/2010 (Α΄ 119). Ειδικότερα, µε την παράγραφο 2
προστίθεται νέα περίπτωση η’ στην παράγραφο 2 του
άρθρου 2 του ως άνω νόµου, προκειµένου να προστεθεί
στο σκοπό του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας η άσκηση των δικαιωµάτων του µετόχου από τη µεταβίβαση σε αυτό των κοινών µετοχών ή συνεταιριστικών µερίδων της παρ. 6 του άρθρου 27Α του ν.
4172/2013 (Α΄ 167), όπως αυτή τροποποιείται µε το
προηγούµενο άρθρο. Με την παράγραφο 3 παρατείνεται
η διάρκεια του Ταµείου έως και την 31 Δεκεµβρίου 2022.
Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι για τις κοινές µετοχές
ή συνεταιριστικές µερίδες που περιέρχονται στο Ταµείο,
δυνάµει των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της
παρ. 6 του άρθρου 27 Α του ν. 4172/2013, το Ταµείο
σχηµατίζει ειδικό αποθεµατικό ισόποσο µε την αξία αποτίµησής τους κατά την µεταβίβασή τους σε αυτό. Με την
παράγραφο 5 ορίζεται ο αποκλειστικός τρόπος µε τον οποίον δύναται να επενδύονται τα κάθε είδους έσοδα που
συνδέονται µε τις κοινές µετοχές ή συνεταιριστικές µερίδες του παρόντος άρθρου. Με την παράγραφο 6 τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3864/2010, προκειµένου η τιµή διάθεσης από το Ταµείο των µετοχών
που κατέχει αυτό σε πιστωτικά ιδρύµατα και η ελάχιστη
τιµή κάλυψης των µετοχών από τους ιδιώτες επενδυτές,

κατά περίπτωση, να ορίζονται µε τον ίδιο τρόπο για κάθε
περίπτωση, ήτοι µε βάση τις δύο εκθέσεις αποτίµησης
που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο και σύµφωνα µε την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1
του ως άνω άρθρου. Τέλος, µε την παράγραφο 7 προστίθεται παρ. 7 στο άρθρο 12 του ν. 3864/2010, µε την οποία ορίζεται ότι τα ως άνω κάθε είδους έσοδα που συνδέονται µε τις κοινές µετοχές ή συνεταιριστικές µερίδες
του παρόντος άρθρου, τα οποία δεν περιλαµβάνονται
στα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του ως άνω άρθρου, καταχωρούνται σε ειδικό λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και µεταφέρονται στο σύνολό τους, συµπεριλαµβανοµένων των
τυχόν τόκων ή λοιπών αποδόσεων, στο Ελληνικό Δηµόσιο, ανεξάρτητα από το αν υφίσταται διανεµητέο κέρδος, µετά από αίτηµα του Υπουργού Οικονοµικών. Το Ταµείο οφείλει να ενηµερώνει αµελλητί τον Υπουργό Οικονοµικών κάθε φορά που πραγµατοποιείται πίστωση ποσών στον ως άνω ειδικό λογαριασµό.
Άρθρο 115
Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
(ν. 4172/2013, Α΄ 167)
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 1 αναδιατυπώνεται η έννοια του κέντρου των ζωτικών συµφερόντων, έτσι ώστε να ευθυγραµµίζεται τόσο µε τα ερµηνευτικά σχόλια της Πρότυπης Σύµβασης του ΟΟΣΑ
για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας Εισοδήµατος,
όσο και µε την Απόφαση ΣτΕ 1445/2016.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 2 η
υφιστάµενη όµοια ρύθµιση των ετών 2014 έως και 2017,
που ισχύει ως µεταβατική διάταξη µε το άρθρο 72 παράγραφοι 35 και 35Α ΚΦΕ, αποκτά µόνιµο χαρακτήρα, µε
την προσθήκη της στο άρθρο 15 του ΚΦΕ, σύµφωνα µε
την οποία για τα εισοδήµατα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούµενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συµµετέχοντες σε προγράµµατα εργασιακής εµπειρίας κ.λπ.) και εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευµατίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, έχει εφαρµογή, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, η
ενιαία κλίµακα των µισθωτών/συνταξιούχων/επιχειρηµατικής δραστηριότητας, υπολογιζόµενου του ποσού της
µείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον το
πραγµατικό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των
6.000 ευρώ και το τεκµαρτό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. Όταν το πραγµατικό εισόδηµα των φορολογουµένων υπερβαίνει το ποσό των
6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται µε την
προαναφερθείσα ενιαία κλίµακα ή εφαρµοζόµενων των
µειώσεων του άρθρου 16 του ν. 4172/2013. Περαιτέρω,
κατά τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 πολλοί φορολογούµενοι δήλωσαν µόνο µικρά ποσά εισοδηµάτων από
µισθωτή εργασία (π.χ. 60 ευρώ), καθώς και µικρά εισοδήµατα από κεφάλαιο (π.χ. 62 ευρώ τόκοι). Επειδή, οι περιπτώσεις αυτές δεν εντάχθηκαν στη διάταξη της παρ.35Α
του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, µε συνέπεια η προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίων σε αυτές τις περιπτώσεις να
φορολογηθεί µε την κλίµακα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας προτείνεται η τροποποίηση της διάταξης
προς άρση των αδικιών αυτών δηλαδή, φορολογούµενοι
µε πολύ µικρότερα εισοδήµατα να φορολογούνται δυσµενέστερα από άλλους µε πολύ µεγαλύτερα εισοδήµατα.
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Με τις προτεινόµενες διατάξεις της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 3 γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση
στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν.4172/2013, προκειµένου να εναρµονιστούν οι σχετικές διατάξεις του
Κ.Φ.Ε. µε τα λογιστικά πρότυπα µετά την κατάργηση του
ΚΦΑΣ. Επίσης, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της περίπτωσης Β΄ εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 21 οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων που έχουν
αποκτηθεί αιτία κληρονοµιάς ή µε χαριστική αιτία από
συγγενείς µέχρι δευτέρου βαθµού ή έχουν διακρατηθεί
µεγάλο χρονικό διάστηµα. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της περίπτωσης γ’ προστίθεται νέα παράγραφος 5
στο άρθρο 21, προκειµένου ως µεµονωµένη πράξη να
µην νοείται η µεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου η οποία εµπίπτει στο άρθρο 42.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 4 γίνεται νοµοτεχνική διόρθωση στην περίπτωση στ’ του άρθρου 23 του ΚΦΕ, καθόσον η φράση «λήψη αµοιβών»
δεν στοιχειοθετεί δαπάνη που αποτελεί και το περιεχόµενο των διατάξεων (µη εκπιπτόµενες δαπάνες).
Με τις προτεινόµενες διατάξεις των περιπτώσεων α΄
και β΄ της παραγράφου 5 και προκειµένου για την αντιµετώπιση πληθώρας πρακτικών και ερµηνευτικών ζητηµάτων που έχουν προκύψει κατά την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 24 (προσδιορισµός παρούσας αξίας
µισθωµάτων, επιτοκίου, ωφέλιµης ζωής, σύγκριση µε αγοραία αξία) καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 24
του ΚΦΕ και η έννοια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης εναρµονίζεται µε τα ΕΛΠ. Με τις προτεινόµενες διατάξεις
της περίπτωσης γ΄, o πίνακας της παραγράφου 4 του άρθρου 24 τροποποιείται και ορίζεται ότι αφενός αποσβένονται τόσο οι εσωτερικές όσο και οι διασυνοριακές εµπορευµατικές µεταφορές µε συντελεστή 12% και, αφετέρου, προκειµένου για την αντιµετώπιση πληθώρας
πρακτικών και ερµηνευτικών ζητηµάτων που έχουν προκύψει από την ερµηνεία των µέσων µαζικής µεταφοράς
(ΚΤΕΛ) και των µέσων µεταφοράς ατόµων, όλα τα µέσα
µεταφοράς ατόµων εξαιρουµένων των τρένων, σιδηροδροµικών συρµών, πλοίων και σκαφών αντιµετωπίζονται
ενιαία και αποσβένονται µε συντελεστή 16%.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 6
τροποποιείται ο ειδικός αντικαταχρηστικός κανόνας του
άρθρου 27 παράγραφος 5 για τη µεταφορά των ζηµιών,
στο πλαίσιο της πρότασης Οδηγίας για την Κοινή Βάση
Φορολογίας Εταιρειών, και περαιτέρω διαγράφονται οι
λέξεις «µετοχικού κεφαλαίου» προκειµένου οι διατάξεις
αυτές να καταλαµβάνουν όλα τα νοµικά πρόσωπα και τις
νοµικές οντότητες του άρθρου 45 και όχι µόνο τις ανώνυµες εταιρείες. Επισηµαίνεται ότι, ως προς τους µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων µε βάση τις διατάξεις του ν.
4172/2013, οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου
27 αποτελούν ειδικότερο κανόνα που εφαρµόζεται για
την µεταφορά των ζηµιών, σε σχέση µε τον αντικαταχρηστικό κανόνα του άρθρου 56 του ν. 4172/2013, ο οποίος εφαρµόζεται συµπληρωµατικά για τα λοιπά παρεχόµενα ευεργετήµατα στους µετασχηµατισµούς κατά
τον ν. 4172/2013. Δεδοµένων των ερµηνευτικών προβληµάτων της υφιστάµενης ρύθµισης της παραγράφου 5
του άρθρου 27 και για λόγους ασφάλειας δικαίου, τίθεται έναρξη ισχύος της προτεινόµενης ρύθµισης η
1.1.2014.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 7 θα υπάγεται πλέον στο τεκµήριο της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και η δαπάνη για ασφαλιστικά συµβόλαια

επενδυτικού χαρακτήρα, καθόσον αυτά προσιδιάζουν
στην αγορά και επένδυση χρεογράφων τα οποία ήδη αποτελούν τεκµήριο.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 8 αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 39 και προβλέπεται ότι απαλλάσσεται από τον φόρο το τεκµαρτό εισόδηµα που προκύπτει από τη δωρεάν
παραχώρηση ακινήτων στο Δηµόσιο ή σεΝ.Π.Δ.Δ. προκειµένου να µην αποθαρρύνονται οι πράξεις αυτές καθόσον αποτελούν όφελος για το Δηµόσιο.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 9 ορίζεται ότι ως τιµή κτήσης τίτλων, που έχουν αποκτηθεί
λόγω κληρονοµικής διαδοχής ή µεταβίβασης µε χαριστική αιτία λαµβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονοµιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή
χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 10
τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 43Α του ΚΦΕ
και ορίζεται ότι απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης το τεκµαρτό εισόδηµα από δωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας έως 200 τ.µ. προς ανιόντες ή κατιόντες και παραχώρηση χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό
Δηµόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., ως µη πραγµατικό εισόδηµα.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 11
ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τον τρόπο προσδιορισµού των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα
αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισµών που εκµεταλλεύονται αεροσκάφη ή πλοία υπό ξένη σηµαία η διαχείριση των οποίων δεν γίνεται από την Ελλάδα, κατόπιν
έκδοσης των ΣτΕ 153, 154/2018.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 12
εισάγεται συντελεστής παρακράτησης φόρου στις αµοιβές από µισθωτή εργασία των αµειβόµενων µε ηµεροµίσθιο και των ξεναγών, καθόσον η αναγωγή του ηµεροµισθίου σε ετήσιο δεν αντικατοπτρίζει το πραγµατικό ετήσιο εισόδηµα των προσώπων αυτών.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 13
γίνονται νοµοτεχνικές διορθώσεις προκειµένου να συµφωνούν οι σχετικές διατάξεις µε το περιεχόµενο των αντίστοιχων διατάξεων της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ του Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 2011 σχετικά µε το κοινό
φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις µητρικές
και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών µελών και της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ του Συµβουλίου, της
3ης Ιουνίου 2003, για την καθιέρωση κοινού συστήµατος
φορολόγησης των τόκων και των δικαιωµάτων που καταβάλλονται µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών διαφορετικών κρατών µελών.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 14
ρυθµίζεται η υποχρέωση απόδοσης παρακρατούµενου
φόρου σε περίπτωση µετάβασης από το διπλογραφικό
σύστηµα στο απλογραφικό, καθόσον ελλείψει τέτοιας
διάταξης τα εν λόγω κέρδη διαφεύγουν της φορολόγησης.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 15 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 65 του
ν.4172/2013, αφενός προκειµένου οι διατάξεις του ΚΦΕ
περί µη συνεργάσιµων κρατών να ανταποκρίνονται στις
διεθνείς εξελίξεις, αναφορικά µε τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών και αφετέρου να ευθυγραµµίζονται µε τα κριτήρια συµµόρφωσης σχετικά µε τη φορολογική διαφάνεια του Παραρτήµατος V των Συµπερασµάτων του Συµβουλίου ECOFIN στις 5.12.2017
(15429/17) FISC 345 ECOFIN 1088, σχετικά µε τον Ενω-

41
σιακό κατάλογο µη συνεργάσιµων φορολογικών δικαιοδοσιών.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 16 γίνεται νοµοτεχνική διόρθωση στο
άρθρο 67 ΚΦΕ, καθόσον οι διατάξεις του άρθρου 31 «Άµεσος προσδιορισµός φόρου» του ν.4174/2013 δεν έχουν εφαρµογή στα φυσικά πρόσωπα. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της περίπτωσης β’ ρυθµίζεται η καταβολή των δόσεων φόρου εισοδήµατος των δηλώσεων φυσικών προσώπων που συµµετέχουν σε νοµικά πρόσωπα
και νοµικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 17 τροποποιείται η παράγραφος 3 του
άρθρου 68 προκειµένου για τα εισπραττόµενα µερίσµατα που δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48 να
εκπίπτει το ποσό του φόρου που αναλογεί και όχι το ποσό του καταβληθέντος φόρου καθόσον στην πράξη αντιµετωπίζονται πρακτικά προβλήµατα, δεδοµένου ότι είναι
δύσκολο να δοθεί ως πληροφορία ο καταβληθείς φόρος
που αναλογεί στον µέτοχο νοµικό πρόσωπο (απαιτεί υπολογισµούς φορολογικών αναµορφώσεων) σε αντίθεση µε τον αναλογούντα φόρο. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της περίπτωσης β’ ρυθµίζεται ο τρόπος απόδοσης
φόρου για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις της παρ. 8 του
άρθρου 47 του ν. 4172/2013 που εκµεταλλεύονται αεροσκάφη ή πλοία υπό ξένη σηµαία.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 18 η
µείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος στο µισό
συνδέεται αποκλειστικά και µόνο µε την απόκτηση για
πρώτη φορά εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως υποχρέωσης έναρξης εργασιών
και όχι σε άλλες κατηγορίες εισοδηµάτων.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 19
τίθεται η έναρξη ισχύος συγκεκριµένων παραγράφων
του άρθρου.
Άρθρο 116
Προσθήκη άρθρων 71Δ και 71Ε στο ν. 4172/2013
Η προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 71Δ επιχειρεί να
συµπληρώσει το πλαίσιο καταπολέµησης της ανεργίας,
συνεισφέροντας παράλληλα στην επανεκκίνηση της οικονοµικής δραστηριότητας µέσω της φορολογικής διευκόλυνσης των επιχειρήσεων. Παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο µεγάλο πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας, αυτό της ανεργίας των νέων, αλλά και της µακροχρόνιας ανεργίας.
Η συρρίκνωση της ελληνικής οικονοµίας επέφερε βαρύ πλήγµα στο εργατικό δυναµικό της χώρας και κατά
συνέπεια και στην ανάπτυξη της παραγωγικής δραστηριότητας. Τα τελευταία δύο χρόνια τα θετικά δείγµατα
της οικονοµίας και της αγοράς εργασίας ενισχύονται µε
στόχο την επιστροφή στην κανονικότητα, µε την παραδοχή πως για να υπάρξει οικονοµική ανάπτυξη προς όφελος και των επιχειρήσεων, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται µε την αποκατάσταση της εργασιακής ασφάλειας, της φορολογικής ανταποδοτικότητας και της ενίσχυσης των υγειών επιχειρήσεων. Η παρούσα διάταξη ενισχύει, συνεπώς, το πλαίσιο αυτής της θεώρησης. Ειδικότερα, προβλέπεται η προσαύξηση κατά 50% του συνόλου των εργοδοτικών εισφορών (εισφορές υπέρ σύνταξης, εισφορές υπέρ υγείας κ.λπ.) και µέχρι το 14πλάσιο
του κατώτατου µισθού ανά θέση εργασίας. Επιπλέον,
λαµβάνεται µέριµνα ώστε σε περίπτωση πρόσληψης ενός εργαζόµενου από µια εταιρεία που είναι συνδεδεµέ-

νη κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, το κίνητρο να χορηγείται µια και µόνο
φορά, οπότε τυχόν µετακίνησή του σε άλλη συνδεδεµένη εταιρεία να µην θεωρείται νέα θέση απασχόλησης για
τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας διάταξης.
Η προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 71Ε επικεντρώνεται σε δυνητικούς επενδυτές σε οπτικοακουστικές παραγωγές στην Ελλάδα και προβλέπει την παροχή φορολογικών κινήτρων για την παραγωγή στην Ελλάδα κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών έργων, καθώς και συναφών οπτικοακουστικών έργων, κατά το πρότυπο λοιπών
Ευρωπαϊκών χωρών. Στόχος η προσέλκυση κινηµατογραφικών παραγωγών και λοιπών οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα.
Το κίνητρο συνίσταται σε µια έκπτωση 30% των επιλέξιµων δαπανών από το φορολογητέο εισόδηµα του φυσικού ή νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας που
χρηµατοδοτεί το έργο και είναι υποκείµενο φόρου στην
Ελλάδα, για τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται στην
Ελλάδα.
Ωστόσο, το ποσοστό της αφαίρεσης των δαπανών από
το φορολογητέο εισόδηµα του επενδυτή µαζί µε τυχόν
άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα για το ίδιο οπτικοακουστικό
έργο, δεν µπορούν να ξεπερνούν το 50% του κόστους
παραγωγής του έργου αυτού.
Με απόφαση, τέλος, των Υπουργών Οικονοµικών και
Πολιτισµού θα καθορισθούν οι επιλέξιµες δαπάνες, καθώς και οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
του άρθρου.
Άρθρο 117
Τροποποίηση ν. 4172/2013 και 3842/2010
Κρίνεται αναγκαία η θέσπιση οικονοµικών κινήτρων
για την εξοικονόµηση νερού και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Τα κίνητρα αυτά θα ενισχύσουν τις επενδύσεις στα ανωτέρω πεδία προωθώντας ουσιαστικά
την κυκλική οικονοµία και τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στο πλαίσιο της αντιµετώπισης
της κλιµατικής αλλαγής.
Με την παρούσα διάταξη θεσπίζεται ο διπλασιασµός
των συντελεστών απόσβεσης για επενδυτικές δαπάνες
που σχετίζονται µε την εξοικονόµηση νερού και την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης (σε
συµφωνία µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό (ΕΕ)
651/2014).
Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
άρθρου αυτού θα καθορισθούν µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής.
Άρθρο 118
Ερµηνευτική διάταξη
Με την παρούσα διάταξη αποσαφηνίζεται ότι το π.δ.
315/1999 (Α΄ 302) «Περί του ορισµού του περιεχοµένου
και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού
Λογιστικού Σχεδίου Δήµων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α΄
Βαθµού)» παραµένει εν ισχύ έως την εφαρµογή του προεδρικού διατάγµατος το οποίο προβλέπεται στην παρ. 2
του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 (Α΄143).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΠΔΣ)

1.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (ΜΠΔΣ)

 Οι στόχοι και τα ανώτατα όρια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, καθώς
και οι προβλέψεις και εκτιμήσεις των δημοσιονομικών δεικτών της Επεξηγηματικής του Έκθεσης,
είναι σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες και τις γενικές αρχές για τη διαχείριση των
οικονομικών του Δημοσίου, που περιγράφονται στο ν.4270/2014 όπως ισχύει.
 Οι μακροοικονομικές και οι δημοσιονομικές προβλέψεις, πάνω στις οποίες βασίζεται το
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, έχουν υιοθετηθεί υπό προϋποθέσεις από το
Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, κυρίως ως προς τη δυνατότητα αυξημένης συμβολής των
επενδύσεων στην επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης άνω του 2% ετησίως.

2.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΠΔΣ)

Στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-22 απεικονίζεται η δημοσιονομική
στρατηγική της Γενικής Κυβέρνησης ως ενιαίου συνόλου σε τετραετή ορίζοντα που περιλαμβάνει τα
βασικότερα οικονομικά μεγέθη της Γενικής Κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια, καθώς και τις κυριότερες
οικονομικές / διαρθρωτικές πολιτικές που αναμένεται να αποτελέσουν προτεραιότητα της κυβέρνησης
για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Η υποχρέωση κατάρτισης και επικαιροποίησης του ΜΠΔΣ απορρέει
από τις διατάξεις του ν. 4270/2014 και παράλληλα αποτελεί δέσμευση όλων των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος που προσδιορίζεται από το Ευρωπαϊκό
εξάμηνο (European Semester).

Το ΜΠΔΣ αφορά όλους τους φορείς γενικής κυβέρνησης, όπως περιλαμβάνονται στο μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ
και καλύπτει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης για το έτος προϋπολογισμού και τα
τρία επόμενα έτη και. Στο πλαίσιο αυτού του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού ορίζονται και τα βασικά
μεγέθη του ετήσιου Κρατικού προϋπολογισμού.
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Στο ΜΠΔΣ 2019-2022 περιλαμβάνονται απολογιστικά στοιχεία για τα δημοσιονομικά μεγέθη της Γενικής
Κυβέρνησης των ετών 2016-2017, βάσει των πρόσφατων ανακοινώσεων της Eurostat για τα στοιχεία
όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι εκτιμήσεις του τρέχοντος έτους και οι
προβλέψεις για την περίοδο 2019-2022.

Από πλευράς μεθοδολογίας, τα μεγέθη της Γενικής Κυβέρνησης αξιολογούνται σε όρους πρωτογενούς
αποτελέσματος με βάση τους ορισμούς της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 2015-2018. Οι
προβλέψεις στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις προτάσεις των ίδιων των φορέων αλλά και σε αναλύσεις
των υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) βάσει ιστορικών στοιχείων.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΜΠΔΣ 2019-2022 περιλαμβάνει:

• τις νέες μακροοικονομικές προβλέψεις για την εξέλιξη βασικών μεγεθών της Ελληνικής οικονομίας
(μεταβολή του ΑΕΠ, ανεργία, πληθωρισμός, τελική εγχώρια ζήτηση κ.λπ.),
• την επανεκτίμηση των αποδόσεων των παρεμβάσεων που είχαν περιληφθεί στο προηγούμενο ΜΠΔΣ
βάσει των νεότερων στοιχείων που προέκυψαν από την πορεία υλοποίησής τους και
• το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας
περιουσίας.

Βασική επιδίωξη του ΜΠΔΣ 2019-2022 είναι η διαμόρφωση πολιτικών που θα συνδυάζουν, με συνέπεια
και συνέχεια, την αναγκαία δημοσιονομική ισορροπία με την κοινωνικά δίκαιη κατανομή των βαρών της
οικονομικής προσαρμογής σήμερα, αλλά και την ορθολογική απόδοση του μερίσματος της οικονομικής
ανάκαμψης τα επόμενα χρόνια.

3.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δημοσιονομική πολιτική των ετών 2015-2018 παρέμεινε προσανατολισμένη στην διόρθωση των
διαρθρωτικών δημοσιονομικών ανισορροπιών της χώρας και στην εμπέδωση της αξιοπιστίας στην άσκηση
οικονομικής πολιτικής, ώστε να αρθούν οι αιτίες αποκλεισμού της Ελλάδας από τις διεθνείς αγορές
κεφαλαίου και η χώρα να επανενταχθεί εκ νέου στο διεθνές οικονομικό σύστημα. Με γνώμωνα τους
ανωτέρω στόχους, η άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής των τελευταίων τριών ετών μπορεί να
χαρακτηριστεί επιτυχής. Οι στόχοι πρωτογενών πλεονασμάτων υπερκαλύφθησαν, μετά από οκτώ έτη η
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Ελλάδα εξήλθε της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατά τα έτη 2016
και 2017, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ελληνική οικονομική ιστορία, η χώρα κατέγραψε δημοσιονομικό
πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης που αναμένεται να διατηρηθεί μεσοπρόθεσμα.
Τα αποτελέσματα αυτής της κοπιώδους αλλά αναγκαίας προσπάθειας εμπέδωσης της δημοσιονομικής
αξιοπιστίας είναι ήδη εμφανή. Το κόστος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου αποκλιμακώθηκε σημαντικά,
η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας αναβαθμίστηκε από όλους τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης,
η οικονομική αβεβαιότητα που χαρακτήριζε το ελληνικό οικονομικό περιβάλλον τα τελευταία οκτώ έτη
υποχώρησε, η οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης και οι προοπτικές της είναι θετικές.
Καθώς η χώρα ανακτά βαθμιαία πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και τα μακροοικονομικά
μεγέθη της ελληνικής οικονομίας βελτιώνονται, οι προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής οφείλουν να
στραφούν σταδιακά προς την αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος ώστε οι κρατικοί προϋπολογισμοί
των επόμενων ετών να ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, να υποστηρίξουν με τρόπο
ασφαλή τη βίωσιμη ανάκαμψη, και να αντιμετωπίσουν με τρόπο στοχευμένο χρονια ελλείμματα
κοινωνικής μέριμνας ειδικά στους τομείς μείωσης της ανεργίας, επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο, και
καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας όπου η απόσταση απο την Ευρώπη παραμένει σημαντική.
Αυτή η σταδιακή μετατόπιση στο μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Σρατηγικής 2019-2022. Ο δημοσιονομικός χώρος που προκύπτει κατ’ έτος απο
την προϊούσα οικονομική ανάκαμψη και χωρίς τη λήψη νέων μέτρων, δεσμεύεται για τη μόνιμη μείωση
των φορολογικών βαρών, των ασφαλιστικών εισφορών, και τη στοχευμένη ενίσχυση συγκεκριμένων
κατηγοριών πρωτογενών δαπανών.
Το διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθεί η ελληνική οικονομία μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής χαρακτηρίζεται από αυξημένη ευμεταβλητότητα στις αγορές
ομολόγων των χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειας καθώς και από σημαντικούς κινδύνους που απορρέουν
από την επιταχυνόμενη αλλαγή στην κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής και τις αλλαγές στο καθεστώς του διεθνούς εμπορίου. Για το λόγο αυτό, οι αλλαγές στο
μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής και η συνακόλουθη δημοσιονομική επέκταση που περιγράφεται στο
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022, θα πρέπει να γίνουν με τρόπο
προσεκτικό ώστε να προστατευθει η δημοσιονομική αξιοπιστία ως κόρη οφθαλμού και η επιστροφή στις
διεθνείς αγορές κεφαλαιου να είναι μόνιμη, ασφαλής και βιώσιμη.

4.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Εξελίξεις στην Ευρωζώνη

Στη νέα, μετά τη χρηματοοικονομική κρίση, εποχή, η Ευρωπαϊκή οικονομία βιώνει την υψηλότερη
ανάπτυξη της τελευταίας δεκαετίας. Το 2017, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη1 ενισχύθηκε
έναντι των προηγουμένων ετών και διαμορφώθηκε στο 2,4% έναντι 1,8% το 2016 και 2,1% το 2015,
υπερβαίνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις. Στο αποτέλεσμα αυτό συνέβαλε η ισχυροποίηση της κυκλικής
δυναμικής της οικονομίας και της εγχώριας ζήτησης στην Ευρώπη, όπου το οικονομικό κλίμα και οι
1

Πηγή στοιχείων: Eurostat
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συνθήκες στην αγορά εργασίας βελτιώνονται, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή της επιτάχυνσης της
παγκόσμιας εμπορικής δραστηριότητας. Η ισχυρή αναπτυξιακή επίδοση αναμένεται να συνεχιστεί2 με
παρόμοιο ρυθμό το 2018 και 2019, καθώς προβλέπεται αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,3% 3 και
2,0% αντιστοίχως.

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει εύρωστη το 2018, όπως υποδηλώνουν τα υψηλά
επίπεδα εμπιστοσύνης των καταναλωτών, οι αναμενόμενες περαιτέρω βελτιώσεις των συνθηκών στην
αγορά εργασίας και οι αυξανόμενοι πραγματικοί μισθοί ανά απασχολούμενο. Μεσοπρόθεσμα, η αύξηση
της ιδιωτικής κατανάλωσης προβλέπεται ότι θα υπολείπεται ελαφρώς της ανόδου του πραγματικού
διαθέσιμου εισοδήματος, καθώς τα νοικοκυριά θα αυξάνουν σταδιακά την αποταμίευσή τους. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το πραγματικό διαθέσιμο
εισόδημα αναμένεται να αποκτήσει δυναμική το 2018 και 2019 η οποία θα αρχίσει να εξασθενεί το 2020,
καθώς θα ενισχύονται οι πληθωριστικές πιέσεις. Από την άλλη πλευρά αναμένεται να επηρεαστεί θετικά
από τους ευνοϊκούς όρους χορήγησης τραπεζικών δανείων (χάρη και στα μέτρα νομισματικής πολιτικής
της ΕΚΤ), καθώς και από την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην μείωση δανειακών υποχρεώσεων του
ιδιωτικού τομέα.

Ευνοϊκό προδιαγράφεται και το περιβάλλον για τις επιχειρηματικές επενδύσεις. Η επιχειρηματική
εμπιστοσύνη παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα υποστηριζόμενη από τις ιδιαίτερα ευνοϊκές προσδοκίες
για την εξέλιξη των παραγγελιών. Την ίδια στιγμή ο βαθμός χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού
συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ η ανάκαμψη των επενδύσεων σε κατοικίες παραμένει ισχυρή,
υποβοηθούμενη από τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και εισοδηματικών εξελίξεων, με τις
τελευταίες να απορρέουν από τη συνεχιζόμενη αύξηση της απασχόλησης και την αντίστοιχη μείωση του
αριθμού των ανέργων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης (ΓΚ) στο σύνολο της Ευρωζώνης μειώθηκε στο 0,9%
του ΑΕΠ το 2017, από 1,65% το 2016 και 2,0% το 2015, ως αποτέλεσμα της ισχυροποίησης της οικονομικής
ανάκαμψης. Το 2018 το έλλειμμα της ΓΚ εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί στο επίπεδο του 2017, ενώ το
χρέος της ΓΚ αναμένεται ότι θα συνεχίσει να μειώνεται, ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαμορφούμενο στο 84,4%
το 2018 και 82,1% το 2019 από 86,7% το 2017.

Στον εξωτερικό τομέα της οικονομίας της Ευρωζώνης, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών διευρύνθηκε το 2017 σε 3,5% του ΑΕΠ από 3,4% το 2016, ως αποτέλεσμα της αύξησης των
πλεονασμάτων στα ισοζύγια υπηρεσιών και πρωτογενούς εισοδήματος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
εκτιμά περαιτέρω διεύρυνση του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για το 2018
2

Βάσει των εαρινών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Spring Economic Forecast, Μάιος 2018).

3

Το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται σε σε 2,4% και 1,9% αντίστοιχα βάσει στοιχείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(Μακροοικονομικές προβλέψεις εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ, Μάρτιος 2018). Το Μάρτιο του 2017 οι
αντίστοιχες εκτιμήσεις ήταν 1,8% για το 2017, 1,7% για το 2018 και 1,6% για το 2019. Επιπλέον, σύμφωνα με τις προβλέψεις
του IMF (World Economic Outlook, Απρίλιος 2018) το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί σε 2,4% το 2018 και σε
2,0% το 2019.
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στο 4,2% του ΑΕΠ, και σε 4,3% το 2019. Οι εξαγωγές της ζώνης του ευρώ, αν και υφίστανται την αρνητική
επίδραση της ανατίμησης του ευρώ, αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές, επωφελούμενες από τη
συνεχιζόμενη άνοδο της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και από την αντίστοιχη αύξηση της
εξωτερικής ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών της ζώνης του ευρώ.

Η ανεργία στην Ευρωζώνη εκτιμάται, σύμφωνα με την ΕΚΤ, ότι θα μειωθεί περαιτέρω και θα
διαμορφωθεί στο 8,3% το 2018 και 7,7% το 2019, ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού.

Με βάση τις ίδιες εκτιμήσεις της ΕΚΤ, η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ, ιδίως έναντι του δολαρίου
ΗΠΑ, αναμένεται ότι θα είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη εκτίμηση της έκθεσης του Δεκεμβρίου του
2017. Επίσης, υψηλότερες αναμένονται και οι τιμές του πετρελαίου4. Η σταδιακή ανάκαμψη των τιμών
πετρελαίου ξεκίνησε το 2016, υπό την επίδραση της απόφασης του ΟΠΕΚ και άλλων
πετρελαιοπαραγωγικών χωρών για μείωση της παραγόμενης ποσότητας πετρελαίου, η οποία έχει
παραταθεί ως το τέλος του 2018 με πιθανή και μία νέα παράταση το 2019. Οι απορρέουσες υψηλότερες
τιμές του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα συντελέσουν στη ταχύτερη αύξηση του πληθωρισμού. Την ίδια
στιγμή η αυξητική επίδραση της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής στον πληθωρισμό, αναμένεται να
εξασθενήσει στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, καθώς η ΕΚΤ φαίνεται να εξετάζει σταδιακά τον τερματισμό
του προγράμματος της ποσοτικής χαλάρωσης.

Πέραν των προσδοκιών για την αύξηση των επιτοκίων και των τιμών των βασικών εμπορευμάτων
μεσοπρόθεσμα, αναθεωρημένες προς τα πάνω, σε σχέση με το Δεκέμβριο 2017, εμφανίζονται και οι
προσδοκίες της αγοράς για τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια κατά 10 και 30 μονάδες βάσης για το 2019 και
το 2020 αντίστοιχα, ενώ οι ονομαστικές αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων του Δημοσίου αναμένεται
να κυμανθούν κατά μέσο όρο στο 1,3% το 2018, 1,6% το 2019 και 1,9% το 2020.

Όσον αφορά τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες στην Ευρωζώνη, οι βραχυχρόνιοι δείκτες οικονομικής
συγκυρίας του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, υποδηλώνουν τη σταδιακή εξασθένηση των
ευνοϊκών παραγόντων για την εγχώρια ζήτηση. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες
διαπραγματεύσεις της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευρύτερες
γεωπολιτικές εντάσεις, υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες αντιμετώπισης των
αδυναμιών της οικονομίας της Ευρωζώνης προς αποφυγή μιας νέας κάμψης της οικονομικής
δραστηριότητας.

Οι αδυναμίες αυτές, που συνδέονται με τα κατάλοιπα της χρηματοοικονομικής κρίσης, περιλαμβάνουν
τα υψηλά επίπεδα ιδιωτικού και δημόσιου χρέους σε ορισμένα κράτη-μέλη, το χαμηλότερο επίπεδο

Η μέση τιμή πετρελαίου σε δολάρια ΗΠΑ ανά βαρέλι ήταν $52,81 το 2017 και αναμένεται να ανέλθει σε $62,3 το 2018 και
$58,20 το 2019 (IMF, World Economic Outlook, Απρίλιος 2018).
4
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διαθέσιμου εισοδήματος, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και την απότομη συμπίεση των πραγματικών
μισθών σε κράτη-μέλη που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση.

Επιπλέον αυτών, αυξημένοι εμφανίζονται και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις αναταράξεις στην
παγκόσμια οικονομία, κυρίως λόγω των προ-κυκλικών δημοσιονομικών πολιτικών στις ΗΠΑ, των
αβεβαιοτήτων στις πολιτικές διεθνούς εμπορίου, της ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής έναντι
της προηγούμενης παρατεταμένης επέκτασής της, και των διακυμάνσεων στις χρηματοπιστωτικές
αγορές.
Σε αυτό το πλαίσιο, η επιδίωξη εφαρμογής μεταρρυθμίσεων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη θωράκιση
της οικονομίας της Ευρωζώνης και την εδραίωση της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.
Ενδεικτικά, για ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης με υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών ή υψηλό εξωτερικό χρέος, βασική επιδίωξη θα πρέπει να αποτελέσει η βελτίωση του
μοναδιαίου κόστους εργασίας και της ανταγωνιστικότητάς τους, ενώ για ορισμένα κράτη-μέλη με υψηλά
πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, βασική επιδίωξη θα πρέπει να είναι η προώθηση
επενδύσεων και η δημιουργία συνθηκών αύξησης των μισθών, προκειμένου να στηρίξουν την εγχώρια
ζήτηση της Ευρωζώνης και τη δυνητική ανάπτυξή της.

Ελληνική Οικονομία

Οικονομικές εξελίξεις το 2017

Το 2017 οι εντυπωσιακές δημοσιονομικές επιδόσεις και η συνακόλουθη βελτίωση της αξιοπιστίας, καθώς
και οι ευνοϊκές εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον εδραίωσαν συνθήκες ανάκαμψης στην ελληνική
οικονομία.

Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% σε ετήσια βάση, έναντι οριακής ύφεσης 0,2% το 20165. αλλά
και ελαφρώς υψηλότερης εκτίμησης (1,6%) για την ανάπτυξη του 2017 στον Κρατικό Προϋπολογισμό
2018 (ΚΠ 2018). Παρά τη μικρή προς τα κάτω αναθεώρηση, ο όγκος του ΑΕΠ διατηρήθηκε σε ανοδική
πορεία από τρίμηνο σε τρίμηνο για ολόκληρο το 2017, για πρώτη φορά από το 2006. Ως εκ τούτου, ο
ρυθμός ανάπτυξης στο τέταρτο τρίμηνο του έτους ήταν ο υψηλότερος από το πρώτο τρίμηνο του 2008
(στο 1,9% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου προηγούμενου έτους6), εν μέσω αύξησης κατά 3,0% στην
τελική εγχώρια ζήτηση και μείωσης των αποθεμάτων της οικονομίας.

5Βάσει της πρώτης κοινοποίησης των ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών για το έτος 2017 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
(Μάρτιος 2018)
6 Σε εποχικά διορθωμένα στοιχεία
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Στο σύνολο του 2017, η τελική εγχώρια ζήτηση ανέκαμψε έπειτα από οκτώ χρόνια αρνητικής της
συμβολής στην πραγματική ανάπτυξη, λόγω της αύξησης του όγκου των επενδύσεων κατά 9,6% σε ετήσια
βάση. Πρόκειται για αύξηση σχεδόν διπλάσια από την αντίστοιχη εκτίμηση του ΚΠ 2018, η οποία
αντανακλά την αυξανόμενη δυναμική των επενδύσεων σε συνέχεια της ανάκαμψής τους σε ετήσια βάση
κατά 1,6% το προηγούμενο έτος.

Ειδικότερα, ο όγκος της επενδυτικής δραστηριότητας αυξήθηκε κυρίως στο πρώτο και στο τέταρτο
τρίμηνο του 2017, ιδίως στην κατηγορία του μεταφορικού εξοπλισμού και οπλικών συστημάτων, όπου το
άλμα των επενδύσεων έναντι των αντίστοιχων τριμήνων του 2016 ξεπέρασε κατά μέσο όρο το 165%. Αυτή
η εξέλιξη, από κοινού με την αύξηση των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό (+4,7% στο σύνολο του
έτους) και στα αγροτικά προϊόντα (+0,8%) υπερκάλυψε τη μείωση των επενδύσεων στον κλάδο των
κατασκευών (-3,8%) και στον εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής (-4,5%).

Η ανοδική πορεία των επενδύσεων συναρτάται με τη βελτίωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών το
2017, δεδομένης της επίδρασης στη ρευστότητα της οικονομίας από τη μείωση της εξάρτησης των
ελληνικών τραπεζών από τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας7, την περαιτέρω χαλάρωση των
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, και την υιοθέτηση διαρθρωτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση
του υψηλού όγκου μη εξυπηρετούμενων δανείων (ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, εξωδικαστικός
μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, αδειοδότηση διαχειριστών μη εξυπηρετούμενων δανείων). Ενδεικτική
των παραπάνω είναι η οριακή επέκταση της τραπεζικής χρηματοδότησης προς επιχειρήσεις, κατά 0,4%
το 2017, έναντι στασιμότητας το 2016 και διαδοχικών αρνητικών μεταβολών τη χρονική περίοδο 20112015.
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τη διάρκεια του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου του 2017
παρατηρήθηκε βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών, στην οποία
συνέβαλε η μερική αντιστάθμιση του όγκου νέων μη εξυπηρετουμένων δανείων από την εκ νέου
εξυπηρέτηση παλαιών, η ταχύτερη διαγραφή μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών και επιχειρηματικών
δανείων, αλλά και η μείωση των συσσωρευμένων προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο8. Στο τελευταίο
τρίμηνο, η μείωση στο ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν η υψηλότερη τριμηνιαία μείωση
από την αρχή της κρίσης, καθώς το Δεκέμβριο 2017 έφτασε το 4,8% έναντι του Σεπτεμβρίου 2017 και το
10,0% έναντι του Δεκεμβρίου 2016. Το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κυμάνθηκε
αντίστοιχα στα 95,7 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2017 (στο 43,1% των συνολικών ανοιγμάτων), με τη
μείωσή τους κατά το τελευταίο τρίμηνο να οφείλεται κατά κύριο λόγο σε διαγραφές (2,1 δισ. ευρώ) και
πωλήσεις (1,8 δισ. ευρώ). Έως το Δεκέμβριο του 2019, ο στόχος μείωσης των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων αντιστοιχεί στο 37% του ύψους τους τον Ιούνιο του 20179.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η μείωση του ανώτατου ορίου έκτακτης ενίσχυσης αντανακλά τη βελτίωση της
ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και
από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
8
«Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος», Τράπεζα της Ελλάδος, Ιανουάριος 2018
9 «Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, Τράπεζα της Ελλάδος, Μάρτιος 2018»
7
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Ευνοϊκή για τη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας υπήρξε και η μείωση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών της Γενικής Κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα το 2017, μέσω του προγράμματος εκκαθάρισης
αυτών και της ειδικής χρηματοδότησης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Τον Δεκέμβριο
του 2017, το υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και
των εκκρεμών επιστροφών φόρου, είχε μειωθεί στα 3,3 δισ. ευρώ, από 4,9 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του
2016. Το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών συνεχίζεται εντός του 2018 και αναμένεται
να έχει και πάλι ευνοϊκά αποτελέσματα. Από τον Ιούνιο του 2017, οπότε ολοκληρώθηκε η δεύτερη
αξιολόγηση του τρέχοντος προγράμματος στήριξης, και σε όλο το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η πορεία
προόδου στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης υπήρξε σταθερή. Ως εκ τούτου, στο ίδιο διάστημα υπήρξε
μία αλληλουχία θετικών σημάτων για την οικονομία, όπως η αναβάθμιση των προοπτικών της από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης10, από σταθερές σε θετικές, και οι επιτυχημένες πρώτες απόπειρες της
Ελλάδας για άντληση χρηματοδότησης από τις αγορές κεφαλαίου, τον Ιούλιο και το Νοέμβριο του 201711.

Στη βάση των ανωτέρω, η ενίσχυση του οικονομικού κλίματος μέσα στο έτος υπήρξε αισθητή. Ο Δείκτης
Οικονομικού Κλίματος κυμάνθηκε στις 96,6 μονάδες βάσης κατά μέσο όρο, έναντι 91,8 μονάδων το 2016,
ξεπερνώντας το Δεκέμβριο του 2017 το μακροπρόθεσμο μέσο όρο των 100 μονάδων (101,3). Οι
επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία υπήρξαν ανοδικές, στις 98,1 μονάδες έναντι 96,1 μονάδων
βάσης το 2016. Αντίστοιχα, ο Δείκτης Υπεύθυνων Προμηθειών κυμάνθηκε σταθερά πάνω από τις 50
μονάδες από τον Ιούνιο του 2017, αντικατοπτρίζοντας την επέκταση του κλάδου της μεταποίησης όσον
αφορά νέες παραγγελίες και απασχόληση. Αύξηση κατέγραψε και ο Δείκτης Όγκου Λιανικού Εμπορίου,
κατά 1,1% σε ετήσια βάση, εν μέσω βελτίωσης του Δείκτη Εμπιστοσύνης Καταναλωτών κατά πέντε
μονάδες βάσης.

Παρόλα αυτά, η ιδιωτική κατανάλωση όπως καταγράφεται στους ετήσιους Εθνικούς Λογαριασμούς είχε
οριακή μόνο συμβολή στην αύξηση του πραγματικού προϊόντος το 2017, κατά 0,1% του ΑΕΠ. Σε αυτό
εκτιμάται ότι συντέλεσε η ανθεκτικότητά της κατά τη διάρκεια της κρίσης ρευστότητας του 2015, η οποία
μέσω επιδράσεων βάσης κατέστησε υποτονική την ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης την περίοδο
2016-2017, και πιο σταδιακή την προσέγγιση δυναμικών ρυθμών αύξησής της από το 2019.

Άλλος παράγοντας που συντείνει στη στασιμότητα της ιδιωτικής κατανάλωσης είναι ότι οι ωφέλειες από
τη συνεχιζόμενη αύξηση της απασχόλησης δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί στην εξέλιξη των μισθών.
Συγκεκριμένα, η αύξηση της απασχόλησης το 2017 κατά 2,1%12 οδήγησε σε αύξηση των αμοιβών

Από την Moody’s, την Standard and Poor’s and την Fitch τον Ιούλιο-Αύγουστο του 2017, και από την DBRS το Νοέμβριο του
2017.
11 Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο αντλήθηκαν 3 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης πενταετούς κρατικού ομολόγου, με την προσφορά
κεφαλαίων να υπερβαίνει τα 6,5 δισ. ευρώ και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,6%, χαμηλότερα από το 4,9% της έκδοσης του
2014. Η επόμενη έκδοση, το Νοέμβριο του 2017, αφορούσε την οικειοθελή ανταλλαγή των 20 σειρών ομολόγων που προέκυψαν
μετά την αναδιάρθρωση χρέους του 2012 (PSΙ), ύψους 29,7 δισ. ευρώ, με 5 νέες σειρές ίσης ονομαστικής αξίας, μέσω της οποίας
αυξήθηκε η εμπορευσιμότητά τους.
12 Σε συνέχεια των διαδοχικών αυξήσεων της απασχόλησης τα προηγούμενα τρία έτη, με μέσο ρυθμό 0,7% σε ετήσια
εθνικολογιστική βάση.
10
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εξαρτημένης εργασίας κατά περίπου το ίδιο ποσοστό (2,3%), υποδηλώνοντας οριακή μόνο ανάκαμψη
στο μέσο μισθό έναντι του 2016 (+0,1%). Την ίδια στιγμή, η αύξηση των τιμών άσκησε πίεση στο
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, καθώς έφτασε το 1,1%13 κατά μέσο όρο, υπό την επίδραση της
συμφωνίας ΟΠΕΚ-Ρωσίας για μείωση της παραγωγής πετρελαίου14, αλλά και των αυξήσεων στην έμμεση
φορολογία. Έστω και οριακά, ωστόσο, ο μέσος ονομαστικός μισθός αυξήθηκε το 2017 για πρώτη φορά
από το 2009, σηματοδοτώντας το τέλος της εσωτερικής υποτίμησης και την αφετηρία θετικών εξελίξεων
για το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Η απασχόληση σημείωσε άνοδο για τέταρτο συνεχόμενο έτος το 2017, με επιταχυνόμενο ρυθμό έναντι
της επιβράδυνσής της το 2015 και το 2016. Αντίστοιχη μείωση προέκυψε στο ποσοστό ανεργίας επί του
εργατικού δυναμικού, κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες15, εν μέσω μείωσης του εργατικού δυναμικού κατά
0,7% σε ετήσια βάση. Η ανεργία των νέων μειώθηκε στο 43,6% του νεανικού εργατικού δυναμικού, από
47,4% το 2016, σε αντίθεση με τους μακροχρόνια άνεργους που αυξήθηκαν ως ποσοστό των συνολικών
ανέργων (72,8% το 2017 έναντι 72,0% το 2016), παρά την αριθμητική μείωσή τους κατά 67 χιλιάδες.
Τέλος, από την ανάλυση του είδους της απασχόλησης δεν φαίνεται να αυξάνεται το ποσοστό της μερικής
απασχόλησης επί του συνόλου, παρά διατηρείται το υψηλό ποσοστό των θέσεων πλήρους απασχόλησης
στο σύνολο των απασχολούμενων (91,9% το 2017 έναντι 91,7% το 2016).

Ο εξωτερικός τομέας της ελληνικής οικονομίας ευνοήθηκε το 2017 από την εύρωστη εγχώρια ζήτηση
στην ευρωζώνη, και από την κυκλική ανάκαμψη των επενδύσεων στην παγκόσμια οικονομία σε προ
κρίσης επίπεδα, η οποία έδωσε ώθηση στο διεθνές εμπόριο. Τα αναθεωρημένα στοιχεία του Ισοζυγίου
Τρεχουσών Πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν βελτίωση του ελλείμματος στο Ισοζύγιο
Τρεχουσών Συναλλαγών, κατά 458 εκατ. ευρώ έναντι του 2016, λόγω της ανάκαμψης κυρίως στο ισοζύγιο
υπηρεσιών (κατά 2,1 δισ. ευρώ), και δευτερευόντως στο ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων (0,1 δισ.
ευρώ).

Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 14,1% έναντι του προηγούμενου έτους, ωθούμενες
τόσο από τις εξαγωγές καυσίμων (+27,2%), εν μέσω ετήσιας αύξησης 21,4% στην τιμή του πετρελαίου
Brent, όσο και από τις εξαγωγές πλοίων και λοιπών αγαθών (+26,2% και +9,5% αντίστοιχα). Ωστόσο, η
ανοδική πορεία των εξαγωγών αγαθών υπερκεράστηκε από την ανάκαμψη στις εισαγωγές καυσίμων
(+29,1%) και πλοίων (+38,3%), και από την αύξηση του ρυθμού μεταβολής των εισαγωγών λοιπών
αγαθών (7,8% έναντι 4,2% το 2016). Ως εκ τούτου, οι καθαρές εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,8 δισ.
ευρώ έναντι του 2016. Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 13,2%, έναντι
μικρότερης αύξησης των αντίστοιχων εισαγωγών (12,1%), αποτυπώνοντας τη δυναμική ανάπτυξης στον
τουρισμό (+1,5 δισ. ευρώ καθαρών εισπράξεων έναντι του 2016, ή +13,6%) και στη ναυτιλία (+0,9 δισ.
ευρώ, ή 19,2%).

Βάσει του Εναρμονισμένου ΔΤΚ.
Με την απόφαση Νοεμβρίου 2017, η εν λόγω συμφωνία παρατάθηκε έως το τέλος του 2018.
15 Βάσει της τριμηνιαίας Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
13
14
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Η ταχύτερη ανάκαμψη των εισαγωγών αγαθών έναντι των εξαγωγών αγαθών αποτυπώθηκε και σε
εθνικολογιστική βάση, οδηγώντας τον όγκο των συνολικών εισαγωγών σε αύξηση 7,2% σε ετήσια βάση,
έναντι αύξησης του όγκου των συνολικών εξαγωγών κατά 6,8%, και οδήγησε σε αρνητική συνεισφορά
του εξωτερικού τομέα στην ανάπτυξη (-0,3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ) παρά τη θετική συνεισφορά
του ισοζυγίου υπηρεσιών (+0,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ).

Στο δημοσιονομικό πεδίο, το 2017 η δημοσιονομική υπεραπόδοση έναντι των στόχων του
Προγράμματος διατηρήθηκε, μετά την επίτευξη θετικού ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης το 2016, στο
0,6% του ΑΕΠ (διάγραμμα 1.1). Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τα
δημοσιονομικά στοιχεία του 201716, το 2017 το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε ακόμη
υψηλότερα, στο 0,8% του ΑΕΠ έναντι εκτίμησης στον ΚΠ 2018 για έλλειμμα 0,6% του ΑΕΠ. Το κατά ESA
πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 4,0% του ΑΕΠ βάσει της
μεθοδολογίας ΔΥΕ, έναντι εκτίμησης πρωτογενούς πλεονάσματος 2,6% του ΑΕΠ στον ΚΠ 2018 και στόχου
1,75% του ΑΕΠ σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης.

Διάγραμμα 1.1 Εξέλιξη των δίδυμων ελλειμμάτων της Ελληνικής Οικονομίας
ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ, σε τρέχουσες τιμές

Πηγές: Πρώτη κοινοποίηση ΔΥΕ 2017 (Απρίλιος 2018, ΕΛΣΤΑΤ) , Πρώτη εκτίμηση Εθνικών Λογαριασμών 2017 (Μάρτιος 2018, ΕΛΣΤΑΤ)

Το δημόσιο χρέος, μετά τη μείωσή του το 2015 στα 311,7 δισ. ευρώ (ή 176,8% του ΑΕΠ), ακολούθησε
ανοδική πορεία το 2016 και το 2017 ως απόλυτο μέγεθος, ωστόσο μειούμενο το 2017 ως ποσοστό του
ΑΕΠ, στο 178,6% από 180,8% το 2016.

16 Πρώτη κοινοποίηση της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος για το 2017 (Απρίλιος 2018)
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Οικονομικές εξελίξεις το 2018 (τρέχον έτος)

Το 2018 ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης αναμένεται να ενισχυθεί από την παγίωση των θετικών
προσδοκιών και την ομαλή πορεία προς την έξοδο από το Πρόγραμμα στήριξης, τον προσεχή Αύγουστο.

Το Μάιο του 2018, επιτεύχθηκε η τεχνική συμφωνία με τους Θεσμούς για τη δέσμη μεταρρυθμίσεων της
τέταρτης (και τελευταίας) αξιολόγησης του Προγράμματος. Η συμφωνία προεξοφλήθηκε από τον οίκο
αξιολόγησης DBRS, που στις αρχές του ίδιου μήνα αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής
οικονομίας από CCC (high) σε Β. Η αναβάθμιση αυτή είναι ανάλογη των αναβαθμίσεων του Ιανουαρίου
- Φεβρουαρίου 2018 από την Standard & Poor's (από Β- σε Β), την Fitch (από Β- σε Β) και την Moody's
(από Caa2 σε B3), οι οποίες συνόδευσαν στις αρχές του έτους αφενός την ολοκλήρωση της τρίτης
αξιολόγησης17 και αφετέρου την έναρξη των τεχνικών εργασιών του EuroWorking Group για το μηχανισμό
σύνδεσης της οικονομικής ανάπτυξης με την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.

Η αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας βοήθησε στην εξομάλυνση της καμπύλης αποδόσεων των
ελληνικών κρατικών ομολόγων. Τον Ιανουάριο του 2018, η απόδοση των δεκαετών κρατικών ομολόγων
μειώθηκε στο 3,65%, το χαμηλότερο από το Δεκέμβριο του 2005, μειώνοντας το χάσμα με τις αντίστοιχες
αποδόσεις της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Με αυτές τις ευνοϊκές συνθήκες, το Φεβρουάριο του 2018
εκδόθηκε ένα νέο επταετές ελληνικό κρατικό ομόλογο, το οποίο καλύφθηκε πάνω από δύο φορές,
προσελκύοντας προσφορές άνω των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, με απόδοση 3,5% έναντι επιτοκίου
εκκίνησης 3,75%.

Οι παραπάνω θετικές εξελίξεις αποτυπώνονται στους διαθέσιμους δείκτες οικονομικής συγκυρίας για
τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους, με το δείκτη οικονομικού κλίματος (ESI) να αυξάνεται
στις 102,4 μονάδες βάσης18 έναντι 94,3 μονάδων την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Παρά την πρόσκαιρη
κάμψη του δείκτη το Μάρτιο, εν μέσω μείωσης της εμπιστοσύνης στην εγχώρια βιομηχανία και πτώσης
στους αντίστοιχους δείκτες της ευρωζώνης, τον Απρίλιο του 2018 υπήρξε νέα βελτίωση των δεικτών
κλίματος σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της οικονομίας πλην των κατασκευών, αλλά και στην
καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Η δημοσιονομική σταθερότητα και η συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας πέραν της λήξης του
Προγράμματος μαζί με την εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης
του δημοσίου χρέους θα ενισχύσουν περαιτέρω το οικονομικό κλίμα και τις μεσοπρόθεσμες οικονομικές

17

Η πολιτική συμφωνία για την τρίτη αξιολόγηση, τον Ιανουάριο 2018, επέτρεψε την εκταμίευση του μεγαλύτερου μέρους της τέταρτης δόσης
του Προγράμματος στις 28 Μαρτίου 2018, ενώ το υπολειπόμενο ποσό 1 δισ. ευρώ εκ των 6,7 δισ. ευρώ της δόσης θα εκταμιευτεί έως τις 15
Ιουνίου 2018 υπό την προϋπόθεση προόδου στην εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και στην αποτελεσματικότητα του
συστήματος ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
18

Το Φεβρουάριο 2018 ανήλθε στις 104,3 μονάδες βάσης για πρώτη φορά σε όλη την περίοδο προσαρμογής.
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προοπτικές της χώρας, που σε συνδυασμό με τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης της
ιδιωτικής οικονομίας αναμένεται να υποστηρίξουν την εγχώρια ζήτηση.

Δεδομένων των ανωτέρω, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,0% το 2018 σε ετήσια
βάση19, κυρίως λόγω της θετικής συνεισφοράς των επενδύσεων κατά 1,4% του πραγματικού ΑΕΠ του
2017. Σε ετήσια βάση, οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν με ελαφρώς ενισχυμένο ρυθμό έναντι του
2017 (11,1% έναντι 9,6% αντίστοιχα), τόσο λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των επενδύσεων σε
εξοπλισμό, όσο και λόγω της ανάκαμψης των επενδύσεων στις κατασκευές.

Εν μέσω αρνητικής ακαθάριστης αποταμίευσης των νοικοκυριών τα τελευταία έξι έτη20, η πραγματική
ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να ανακάμψει βαθμιαία μόνο στο τρέχον έτος, κατά 0,5% έναντι του
2017, ωθούμενη πάντως από τις συνεχιζόμενες ευνοϊκές εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Τα οφέλη των
τελευταίων αναμένεται να αποτυπωθούν εμφανέστερα στην ιδιωτική κατανάλωση από το 2019, στη
βάση της σχετικής εκτίμησης για υψηλότερο ρυθμό αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος,
κοντά στο 2,0% κατά μέσο όρο έως το τέλος της μεσοπρόθεσμης περιόδου.

Θετική προδιαγράφεται και η πορεία της πραγματικής δημόσιας κατανάλωσης το 2018, με την αύξησή
της να εκτιμάται στο 1,2% έναντι του 2017 και της τότε μη αναμενόμενης υποχώρησής της (-1,1% στο
σύνολο του 2017 βάσει εθνικών λογαριασμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, έναντι προηγούμενης
εκτίμησης για οριακή ανάκαμψη κατά 0,2%), σε συνέχεια των διαδοχικών μειώσεών της από την έναρξη
της οικονομικής προσαρμογής21.

Ο όγκος εξαγωγικής δραστηριότητας αναμένεται να συνεχίσει ανοδικά το 2018, κατά περίπου 1,8 δισ.
ευρώ στα αγαθά (+5,6% σε ετήσια βάση) και 1,6 δισ. ευρώ στις υπηρεσίες (+5,9%), δεδομένων και των
ευνοϊκών συνθηκών στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Παρόλα αυτά, η εκτίμηση για συγκριτικά
μεγαλύτερη ετήσια αύξηση του όγκου των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών (κατά περίπου 0,2 δισ.
ευρώ), υποδηλώνει αρνητική συνεισφορά του εξωτερικού τομέα στην ανάπτυξη του 2018 κατά 0,1% του
ΑΕΠ. Πάντως, σε ονομαστικούς όρους εκτιμάται ότι το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και
υπηρεσιών θα συρρικνωθεί κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2018, λόγω της βελτίωσης στο
ισοζύγιο υπηρεσιών κατά σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ.

Η απασχόληση εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 1,7% σε ετήσια βάση, έναντι ταχύτερης αύξησής της το
2017 (+2,1%), φέροντας πάντως αυξανόμενα οφέλη έναντι του 2017 σε όρους ονομαστικού μέσου μισθού
Η αντίστοιχη πρόβλεψη ΑΕΠ στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2018 ήταν 2,5% για το 2018. Όμως, η χαμηλότερη της
αναμενόμενης ανάπτυξη του 2017 βάσει των Εθνικών Λογαριασμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, με την αντίστοιχη
συμπίεση που τη συνόδεψε όσον αφορά τον ρυθμό ανάκαμψης της ιδιωτικής κατανάλωσης και το ύψος της θετικής επίδρασης
μεταφοράς στο τρέχον έτος, είχε ως αποτέλεσμα την προς τα κάτω αναθεώρηση της πρόβλεψης για την ανάπτυξη του 2018.
20 Τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί θεσμικών τομέων 4ου τριμήνου 2017, Ελληνική Στατιστική Αρχή
21 Με την εξαίρεση του 2015, οπότε αυξήθηκε κατά 1,2%, υπό την επίδραση του αυξημένου κόστους διαχείρισης των
μεταναστευτικών ροών της προσφυγικής κρίσης.
19

56

(+0,8% έναντι +0,1% αντίστοιχα) και πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος (λόγω της μικρότερης
αύξησης στις τιμές εν συγκρίσει με τον ονομαστικό μισθό). Αντίστοιχη μείωση αναμένεται στο ποσοστό
ανεργίας, στο 19,9% του εργατικού δυναμικού έναντι 21,5% το 2017.
Τέλος, οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να μετριαστούν σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παρά
την εκτιμώμενη ταχύτερη άνοδο στη διεθνή τιμή του πετρελαίου έναντι προηγούμενων προβολών,
κυρίως λόγω της εξάντλησης της επίδρασης από τις αυξήσεις του 2017 στην έμμεση φορολογία. Ως εκ
τούτου, ο πληθωρισμός αναμένεται στο +0,6% το 2018.

Μεσοπρόθεσμες προοπτικές

Η εκτίμηση των μεσοπρόθεσμων προοπτικών της οικονομίας για το ΜΠΔΣ 2019-2022 στηρίζεται στο
σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων για τους παράγοντες που επηρεάζουν την ελληνική οικονομία στην
τρέχουσα συγκυρία. Σε αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνεται ο βαθμός προόδου στο πλαίσιο του
τρίτου Προγράμματος στήριξης και ο πολιτικός σχεδιασμός για την μετά τα προγράμματα προσαρμογής
εποχή, οι ιδιοσυγκρασιακές παράμετροι της οικονομίας σε μακροοικονομικό, δημοσιονομικό και
χρηματοοικονομικό επίπεδο, οι διαφαινόμενες προοπτικές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και η
εκτιμώμενη εξέλιξη της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στην ευρωζώνη.

Ιδίως η ομαλή ολοκλήρωση του τρίτου Προγράμματος στήριξης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την
επαλήθευση των μεσοπρόθεσμων εκτιμήσεων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ενώ μεταξύ
άλλων συνδέεται με την εξομάλυνση της καμπύλης αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, και άρα με το
κόστος εξυπηρέτησης των χρηματοδοτικών αναγκών της οικονομίας στο μεσοπρόθεσμο διάστημα.
Η μείωση δανειακών υποχρεώσεων του ιδιωτικού τομέα αποτελεί άλλη μία σημαντική παράμετρο για
την εξέλιξη του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα, καθώς συνδέεται με την ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης και
την πραγματοποίηση επενδύσεων διαμέσου της απελευθέρωσης χρηματοδοτικών πόρων. Ακόμα, η
συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αναμένεται να ευνοήσει την αύξηση του δυνητικού
προϊόντος, όπως παραδείγματος χάριν μέσω διαρθρωτικών αλλαγών στις αγορές ενέργειας, προϊόντων
και εργασίας, οι οποίες αυξάνουν την παραγωγικότητα και προωθούν τις επενδύσεις.

Στη βάση των ανωτέρω, η ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω μετά το 2018, κυμαινόμενη
σταθερά πάνω από το 2% σε ετήσια βάση έως και το 2021, και στο 2,1% κατά μέσο όρο στο σύνολο της
περιόδου 2018-2022.

Η ανάπτυξη εκτιμάται ότι μεσοπρόθεσμα θα προέλθει από τις συνιστώσες της τελικής εγχώριας ζήτησης,
με κύρια επίδραση αυτή της διατηρήσιμης, εύρωστης αύξησης των επενδύσεων. Η συνεισφορά των
επενδύσεων στην πραγματική ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα κορυφωθεί στις 1,6 ποσοστιαίες μονάδες του
ΑΕΠ το 2019, με το μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των επενδύσεων στο 9,2% μεταξύ 2018 και 2022. Στο
τέλος της μεσοπρόθεσμης περιόδου, ο όγκος των επενδύσεων αναμένεται να έχει επανακάμψει στο
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υψηλότερο επίπεδο από το 2011, εξακολουθώντας όμως να μετρά απώλειες 41,2% του επιπέδου του
πριν την έναρξη της καθοδικής πορείας του το 2008.

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να διπλασιάσει τη συνεισφορά της στην αύξηση του πραγματικού
ΑΕΠ το 2019, και να τη διατηρήσει περίπου στο 0,8% του ΑΕΠ στην υπόλοιπη μεσοπρόθεσμη περίοδο. Ο
αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός αύξησης του όγκου της ιδιωτικής κατανάλωσης εκτιμάται στο 1,0% το 2019
και στο 1,2% σταθερά μεταξύ 2020 και 2022, εν μέσω αντίστοιχης αύξησης στην πραγματική μισθολογική
δαπάνη της οικονομίας κατά 1,8% μεταξύ 2019 και 2022, και στον πραγματικό μέσο μισθό κατά 0,5% την
περίοδο 2018-2022. Τα εν λόγω στοιχεία για την εξέλιξη των μισθών υποδηλώνουν τη συνέχιση της
ανοδικής τάσης στην απασχόληση μισθωτών, με μέσο ρυθμό 1,2% την περίοδο 2019-2022. Ίδιου ρυθμού
αύξηση αναμένεται κατά μέσο όρο και για τη συνολική απασχόληση, με την ανεργία να μειώνεται στο
14,3% του εργατικού δυναμικού στο τέλος της μεσοπρόθεσμης περιόδου.

Η πραγματική δημόσια κατανάλωση εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να ανακάμπτει μεσοπρόθεσμα, αλλά με
οριακό μέσο ρυθμό 0,4% την περίοδο 2019-2022 και πιο οριακή συνεισφορά στο ΑΕΠ (0,1% του ΑΕΠ
προηγούμενου έτους).

Ο εξωτερικός τομέας αναμένεται ότι θα επιδρά οριακά αρνητικά στην πραγματική ανάπτυξη στη
μεσοπρόθεσμη περίοδο (κατά -0,05% του ΑΕΠ μεταξύ 2019 και 2022 κατά μέσο όρο), καθώς η θετική
συνεισφορά του ισοζυγίου υπηρεσιών αναμένεται να αντισταθμίζεται σε κάθε έτος από την μείωση των
καθαρών εξαγωγών αγαθών, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των εισαγωγών αγαθών.

Τέλος, ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί το 2019, στο 1,2% έναντι 0,6% το 2018, και έπειτα να
σημειώσει πιο συγκρατημένη αύξηση, κατά περίπου 0,2 ποσοστιαίες μονάδες κατ’ έτος έως το 2022. Ως
εκ τούτου, στο τέλος της μεσοπρόθεσμης περιόδου ο ρυθμός αύξησης των τιμών εκτιμάται στο 1,7%,
αισθητά χαμηλότερα από τον στόχο 2% της ΕΚΤ για το μέσο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.

Πίνακας 1.1 Βασικά μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας
(% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ΑΕΠ

-0,3%

-0,2%

1,4%

2,0%

2,4%

2,3%

2,1%

1,8%

Ιδιωτική κατανάλωση

-0,5%

0,0%

0,1%

0,5%

1,0%

1,2%

1,2%

1,2%

Δημόσια κατανάλωση

1,2%

-1,5%

-1,1%

1,2%

0,4%

0,6%

0,4%

0,4%
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Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου
κεφαλαίου

-0,3%

1,6%

9,6%

11,1%

12,1%

9,4%

7,7%

5,7%

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

3,1%

-1,8%

6,8%

5,6%

4,6%

4,4%

3,0%

3,0%

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

0,4%

0,3%

7,2%

5,5%

4,4%

4,2%

2,9%

2,9%

Αποπληθωριστής ΑΕΠ

-1,0%

-1,0%

0,7%

0,9%

1,3%

1,6%

1,6%

1,8%

Εν. Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

-1,1%

0,0%

1,1%

0,6%

1,2%

1,3%

1,5%

1,7%

Απασχόληση*

0,7%

0,5%

2,1%

1,7%

1,8%

1,4%

1,0%

0,7%

Ποσοστό ανεργίας*

22,8%

21,7%

19,8%

18,3%

16,7%

15,2%

14,0%

13,1%

Ποσοστό ανεργίας Έρευνας Εργατικού
Δυναμικού

24,9%

23,5%

21,5%

19,9%

18,2%

16,6%

15,4%

14,3%

* * *σε εθνικολογιστική βάση

5.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΔΣ

Στο χρόνο που μεσολάβησε από την κατάρτιση του ΜΠΔΣ 2018-2021, η σταθεροποίηση της
εφαρμοζόμενης πολιτικής και η συνεπαγόμενη εδραίωση της εμπιστοσύνης μετατόπισαν το κέντρο
βάρους των παραγόντων κινδύνου για την ελληνική οικονομία από τους ενδογενώς καθοριζόμενους προς
τους εξωγενείς.

Οι ενδογενείς παράγοντες κινδύνου εξακολουθούν να συνδέονται με την πολιτική και τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τη διατήρηση των θετικών δημοσιονομικών αποτελεσμάτων, και την
ομαλή επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων με την ολοκλήρωση του Προγράμματος
στήριξης, τον Αύγουστο του 2018. Ειδικότερα σε σχέση με τη χρηματοπιστωτική ευστάθεια και τη
ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, είναι σημαντική η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των
εργαλείων για τη διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων δανείων, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι
επιχειρησιακοί στόχοι των τραπεζών.

Οι εξωγενείς παράγοντες κινδύνου, η πραγματοποίηση των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει την
ελληνική οικονομία μέσω της προς τα κάτω αναθεώρησης των τρεχουσών εκτιμήσεων για την παγκόσμια
και ευρωπαϊκή οικονομία, αφορούν κυρίως:
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- τη διεθνή μεταστροφή προς πολιτικές εσωστρέφειας και προστατευτισμού, ιδίως μετά την απόφαση
των Η.Π.Α. για επιβολή δασμών προς την Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μεξικό και τον Καναδά,
- την παράταση της αβεβαιότητας όσον αφορά τη μελλοντική εμπορική σχέση μεταξύ Ηνωμένου
Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία αποχώρησης
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση,
- την παράταση των διαταραχών στην πολιτική σταθερότητα ορισμένων κρατών-μελών της ευρωζώνης,
τα οποία παράλληλα αντιμετωπίζουν υψηλό δημόσιο χρέος,
- την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης
Ανατολής και
- την πραγματοποίηση ενδεχομένων που θα επιβράδυναν το ρυθμό ανάπτυξης στην παγκόσμια
οικονομία μετά το 2019, πλέον της ήδη εκτιμώμενης επιβράδυνσης για το μεσοπρόθεσμο διάστημα (π.χ.
απότομη αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής και συναφείς χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι,
δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις και επίδραση στο δυνητικό προϊόν).

Οι ως άνω εξωγενείς παράγοντες κινδύνου, εφόσον πραγματοποιηθούν, ενδέχεται να επιδράσουν
δυσανάλογα σε οικονομίες με υψηλό ιδιωτικό και δημόσιο χρέος, όπως είναι η Ελλάδα. Για το λόγο αυτό,
βραχυπρόθεσμα η δημιουργία ταμειακών αποθεματικών, που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη προκειμένου
να διευκολυνθεί η εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών αναγκών της ελληνικής οικονομίας στην αμέσως
μετά το τέλος του Προγράμματος εποχή, θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ για τη θωράκισή της. Στο
μεσοπρόθεσμο διάστημα, αντίστοιχα, θεωρείται ότι τυχόν νέα επιβάρυνση στο κόστος χρηματοδότησης
της ελληνικής οικονομίας από μία μεγαλύτερη της διαφαινόμενης αύξηση επιτοκίων στην Ευρώπη είναι
δυνατόν να αντισταθμιστεί σε μεγάλο βαθμό από την αποκλιμάκωση της διαφοράς της απόδοσης των
ελληνικών από τα γερμανικά δεκαετή ομόλογα αναφοράς.

6.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2016 ΚΑΙ 2017

Τα έτη 2016 και 2017 χαρακτηρίζονται, δημοσιονομικά, από τα ακόλουθα βασικά γεγονότα:

1. Η χώρα και στα δύο έτη πέτυχε δημοσιονομικά πλεονάσματα γενικής κυβέρνησης ύψους 0,6% του
ΑΕΠ το 2016 και 0,8% του ΑΕΠ το 2017, για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες.
2. Η χώρα ήδη από το 2015 υπερκαλύπτει σημαντικά τους πρωτογενείς δημοσιονομικούς στόχους που
καθορίστηκαν στο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής (0,5% του ΑΕΠ το 2016 και 1,75% του ΑΕΠ το
2017).
3. Και στα δύο έτη υλοποιήθηκαν εφάπαξ πολιτικές στοχευμένες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά
και επεκτάθηκαν σημαντικά μόνιμες προνοιακές πολιτικές όπως το κοινωνικό εισόδημα
αλληλεγγύης και τα οικογενειακά επιδόματα.

60

Οι εν λόγω εξελίξεις στο δημοσιονομικό τομέα οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στη δραστική μείωση των
επιτοκίων των Ελληνικών ομόλογων και στην εδραίωση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας,
γεγονός που έχει σημαντικές αναπτυξιακές επιπτώσεις (μείωση οικονομικού ρίσκου της χώρας,
φθηνότερο κόστος δανεισμού για Κράτος και επιχειρήσεις, τόνωση των επενδύσεων, της απασχόλησης
κλπ).

Στα διαγράμματα 1.2 και 1.3 παρουσιάζεται η διαμόρφωση βασικών δημοσιονομικών μεγεθών των ετών
2016 και 2017.

Στο διάγραμμα 1.2 απεικονίζεται η μεταβολή του πρωτογενούς, κατά πρόγραμμα αποτελέσματος σε
σχέση με το προηγούμενο έτος (το 2017 το αποτέλεσμα είναι +0,3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ σε
σχέση με το 2016), καθώς και η μεταβολή των βασικών συνιστωσών του (έσοδα – δαπάνες Γενικής
Κυβέρνησης).

Στο δεύτερο διάγραμμα αποτυπώνεται το κατά πρόγραμμα αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης και η
συνεισφορά των παρεμβάσεων σε αυτό.

Διάγραμμα 1.2 - Ετήσια μεταβολή δημοσιονομικών μεγεθών σε σχέση με προηγούμενο έτος
(σε ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ)

Δ % ΑΕΠ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ (ΚΑΤΆ ΠΡΟΓ/ΜΑ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Δ % ΑΕΠ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤ. ΔΑΠ/ΝΩΝ (ΚΑΤΆ ΠΡΟΓ/ΜΑ)

Δ % ΑΕΠ ΕΣΟΔΩΝ (ΚΑΤΆ ΠΡΟΓ/ΜΑ)

4,0%

3,2%
3,0%

2,2%
2,0%

1,0%

0,3%
0,0%

-1,0%

- 0,9%
-1,5%

-2,0%

2016

2017

1,2%
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Διάγραμμα 1.3 - Ετήσιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα κατά πρόγραμμα και παρεμβάσεις (Έσοδα – Δαπάνες)

5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
-2,0%

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΚΑΤΆ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Γ.Κ. (% ΑΕΠ)

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (% ΑΕΠ)

ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (%ΑΕΠ)

ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (% ΑΕΠ)

4,2%

3,9%
2,2%

1,1%

1,1%

1,1%

0,2%
-1,0%

2016

2017

Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των δημοσιονομικών αναφορών, για πρώτη φορά οι βασικοί
πίνακες αποτυπώνουν τις συναλλαγές των υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης απευθείας σε
εθνικολογιστική βάση. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται περαιτέρω η διαφάνεια, αλλά και η κατανόηση
των μεγεθών.

Επιπρόσθετα, τα απολογιστικά έτη 2016 και 2017 παρουσιάζονται χωρίς τις ροές του προγράμματος
αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών της Γενικής Κυβέρνησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η
σύγκριση των μεγεθών από έτος σε έτος, καθώς και μεταξύ απολογιστικών μεγεθών και προβλέψεων.
Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι δημοσιονομικά
ουδέτερο σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης. Ωστόσο, όταν η ανάλυση γίνεται σε επίπεδο αποτελέσματος
μεμονωμένων υποτομέων προκύπτουν διαφοροποιήσεις, οι οποίες όμως αθροιστικά δεν καταλήγουν σε
διαφοροποίηση στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης.
Σε κάθε περίπτωση, για λόγους συνέπειας αλλά και διαφάνειας στο παράρτημα παρουσιάζεται στην ίδια
μορφή και ο πίνακας 11.2 της Γενικής Κυβέρνησης ανά υποτομέα περιλαμβάνοντας τις ροές του
προγράμματος αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τέλος, για τους ίδιους λόγους, στο παράρτημα (πίνακας 11.1) παρουσιάζονται, με την ίδια μορφή πίνακα,
οι ταμειακές ροές της Γενικής Κυβέρνησης όπως και οι λεγόμενες εθνικολογιστικές προσαρμογές, που
ουσιαστικά αποσκοπούσαν στο να μετατρέψουν τις ταμειακές ροές σε δημοσιονομικά μεγέθη, σύμφωνα
με τους ορισμούς του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA 2010).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 Αποτελέσματα Γενικής Κυβέρνησης σε εθνικολογιστική βάση (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 2010) ετών 2016 -2017
Μη Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (ποσά σε εκατ. ευρώ)
ΔΥΕ
Εισηγητική
Εισηγητική
Απριλίου Απόκλιση
Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης
Π/Υ 2017
Π/Υ 2018
2018
Αποτέλεσμα Κράτους (Α-Β)
A. Έσοδα Κράτους (1+2+3+4+5+6+7+8+9)
1. Άμεσοι Φόροι
εκ των οποίων: φόροι στο εισόδημα φυσικών προσώπων
φόροι στο εισόδημα νομικών προσώπων
λοιποί άμεσοι φόροι
άμεσοι φόροι ΠΟΕ

2. Έμμεσοι Φόροι
εκ των οποίων : φόροι συναλλαγών
φόροι κατανάλωσης
φόροι στην περιουσία

3. Επιστροφές Φόρων
4. Τρέχουσες Μεταβιβάσεις Εισπρακτέες
5. Κεφαλαιακές Μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ΠΔΕ)
6. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων (μη χρημ/μικα)
7. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα
8. Τρέχουσες μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ANFA)
9. Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές)
B. Έξοδα Κράτους (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
1. Μισθοί
2. Συντάξεις
3. Λειτουργικά έξοδα
4. Μεταβιβάσεις - Αποδόσεις εσόδων τρίτων
5. Εισφορές στην ΕΕ
6. Αναλήψεις χρεών και Καταπτώσεις Εγγυήσεων
7. Δαπάνες Εξοπλιστικών προγραμμάτων
8. Αποθεματικό
9. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
10. Κοινωνικές Παροχές
11. Επιδοτήσεις
12. Τόκοι χρεωστικοί
Αποτέλεσμα Νομικών Προσώπων (Γ-Δ)
Γ. Έσοδα (1+2+3+4+5)
1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
3. Τόκοι πιστωτικοί
4. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
5. Λοιπά έσοδα
Δ. Έξοδα (1+2+3+4+5+6)
1. Μισθοί
2. Τόκοι χρεωστικοί
3. Λοιπά έξοδα
4. Επενδυτικές δαπάνες
5. Λοιπές μεταβιβάσεις
6. Επιδοτήσεις
Αποτέλεσμα Νοσοκομείων - ΠΕΔΥ (Ε-ΣΤ)
Ε. Έσοδα (1+2+3+4+5)
1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
3. Μεταβιβάσεις από ΕΟΠΥΥ
4. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
5. Λοιπά έσοδα
ΣΤ. Έξοδα (1+2+3+4)
1. Μισθοί
2. Τόκοι χρεωστικοί
3. Λοιπά έξοδα
4. Επενδυτικές δαπάνες
I. Αποτέλεσμα Κεντρικής Κυβέρνησης (Α-Β+Γ-Δ+Ε-ΣΤ)

2016
-6.744
51.613
16.473
8.111
3.477
2.135
1.552
28.251
15.221
8.878
3.132
-3.517
530
3.744
239
4.797
375
721
58.357
11.607
6.321
2.019
18.904
1.968
2.249
480
400
6.750
1.244
66
6.350
2.465
10.262
3.881
1.351
664
-2
4.369
7.797
1.171
551
2.095
2.022
527
1.432
431
2.673
1.622
26
888
0
137
2.241
451
0
1.764
26
-3.848

2016
-4.325
52.817
17.429
8.276
3.757
2.335
1.839
29.023
15.473
9.119
3.262
-4.277
415
3.224
207
5.697
375
724
57.141
11.602
6.315
1.469
19.504
1.902
2.151
284
0
6.284
1.257
66
6.308
3.773
10.856
3.887
1.498
1.082
-9
4.398
7.082
1.153
485
1.948
1.693
518
1.286
255
2.476
1.611
8
654
-5
209
2.221
480
0
1.714
27
-296

2016
2.419
1.204
956
164
280
200
287
772
251
241
130
-760
-115
-520
-31
899
0
3
-1.216
-5
-6
-549
600
-66
-98
-197
-400
-466
14
-1
-42
1.308
593
6
147
417
-7
29
-715
-18
-67
-147
-329
-8
-146
-176
-196
-11
-18
-234
-5
71
-20
29
0
-50
1
3.551

2017
-5.143
52.282
17.040
8.311
3.419
2.307
1.797
30.008
16.340
9.234
3.157
-3.830
396
3.500
233
4.523
345
67
57.424
11.932
121
1.999
23.942
1.793
1.083
831
346
6.286
2.526
64
6.500
2.327
9.414
2.907
1.170
734
-7
4.610
7.087
1.185
549
2.192
1.472
489
1.200
475
2.718
1.636
26
888
0
168
2.243
500
0
1.714
29
-2.340

ΔΥΕ
Απριλίου Απόκλιση
2018
2017
-5.782
50.444
17.545
8.593
3.474
2.434
1.824
30.257
16.393
9.181
3.269
-5.640
388
2.273
155
5.053
345
67
56.226
11.917
120
1.348
24.298
1.788
1.078
1.016
0
5.950
2.302
64
6.345
4.816
11.537
3.335
2.548
968
-6
4.693
6.722
1.190
521
2.060
1.268
482
1.201
303
2.536
1.617
52
715
-30
181
2.232
498
0
1.674
60
-663

2017
-639
-1.838
506
282
55
127
27
250
53
-53
112
-1.810
-8
-1.227
-78
530
0
0
-1.199
-15
-1
-652
356
-5
-5
185
-346
-336
-225
0
-155
2.488
2.123
427
1.378
234
1
83
-365
5
-28
-132
-204
-7
1
-172
-182
-19
26
-173
-30
13
-10
-2
0
-40
31
1.677

Σύγκριση
(ΔΥΕ ) 2017
με 2016
2017 vs 2016
-1.457
-2.373
116
317
-284
99
-15
1.234
920
62
7
-1.363
-26
-951
-52
-644
-30
-657
-916
315
-6.195
-121
4.794
-114
-1.073
733
0
-334
1.044
-2
37
1.042
681
-552
1.049
-113
2
296
-361
37
37
112
-425
-36
-85
48
59
7
44
61
-24
-28
11
18
0
-40
33
-366
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 Αποτελέσματα Γενικής Κυβέρνησης σε εθνικολογιστική βάση (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 2010) ετών 2016 -2017
Μη Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (ποσά σε εκατ. ευρώ)
ΔΥΕ
Εισηγητική
Εισηγητική
Απριλίου Απόκλιση
Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης
Π/Υ 2018
Π/Υ 2017
2018

II. Αποτέλεσμα ΟΤΑ Α & Β Βαθμού & ΝΠ (Ζ-Η)
Ζ. Έσοδα (1+2+3+4+5)
1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
3. Τόκοι πιστωτικοί
4. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
5. Λοιπά έσοδα
Η. Έξοδα (1+2+3+4+5)
1. Μισθοί
2. Τόκοι χρεωστικοί
3. Κοινωνικές παροχές
4. Λοιπά έξοδα
5. Επενδυτικές δαπάνες
III. Αποτέλεσμα Κοινωνικού Π/Υ (Θ-Ι)
Θ. Έσοδα (1+2+3+4+5+6+7)
1.Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
3. Αποδόσεις περιουσίας
4. Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές)
5. Κοινωνικοί πόροι
6. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
7. Λοιπά έσοδα
Ι. Έξοδα (1+2+3+4+5+6+7+8)
1. Μισθοί
2. Τόκοι χρεωστικοί
3. Κοινωνικές παροχές
εκ των οποίων συντάξεις
4. Κοινωνικές παροχές σε είδος
5. Λοιπά έξοδα
6. Επενδυτικές δαπάνες
7. Μεταβιβάσεις
8. Επιδοτήσεις
IV. Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (ΕΣΛ 2010) (I+II+III)
ως % του ΑΕΠ
V. Ενοποιημένοι τόκοι Γενικής Κυβέρνησης
ως % του ΑΕΠ
VI. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβ. (ΕΣΛ 2010) (IV+V)
ως % του ΑΕΠ
Ονομαστικό ΑΕΠ
ΔΥΕ: Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος

ΔΥΕ
Απριλίου Απόκλιση
2018

Σύγκριση
(ΔΥΕ ) 2017
με 2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017 vs 2016

292
6.814
3.229
1.276
44
-26
2.291
6.523
2.308
74
871
1.626
1.643
-206
32.479
11.521
170
994
18.769
709
27
289
32.685
361
11
26.754
23.466
3.657
487
15
900
500
-3.762
-2,2%
6.019
3,4%
2.257
1,3%
174.908

471
6.481
3.230
741
41
-21
2.490
6.010
2.224
71
894
1.734
1.087
919
33.678
12.100
169
1.156
19.133
728
15
378
32.759
360
3
27.460
23.414
3.484
499
6
656
292
1.094
0,6%
5.615
3,2%
6.708
3,85%
174.199

179
-333
1
-535
-4
5
199
-513
-85
-3
23
108
-556
1.125
1.199
579
-1
162
364
20
-12
89
74
-1
-8
706
-52
-173
11
-9
-244
-208
4.856
2,8%
-405
-0,2%
4.451
2,56%
-709

171
6.193
3.020
562
41
-26
2.595
6.022
2.342
58
884
1.809
929
1.085
39.260
16.073
130
1.322
20.679
655
12
389
38.175
366
4
32.508
29.004
3.578
473
8
888
350
-1.085
-0,61%
5.768
3,2%
4.683
2,6%
178.579

326
6.329
3.011
774
45
-19
2.518
6.003
2.265
66
884
1.787
1.001
1.792
39.429
16.232
119
1.223
20.771
669
9
406
37.638
356
4
32.279
29.054
3.524
365
7
742
361
1.455
0,8%
5.626
3,2%
7.081
4,0%
177.735

156
137
-9
212
3
8
-78
-19
-76
8
0
-23
72
707
169
159
-11
-99
92
14
-3
17
-538
-10
0
-229
50
-54
-108
-1
-146
11
2.540
1,4%
-142
-0,1%
2.397
1,36%
-844

-145
-152
-219
33
4
3
28
-7
42
-5
-11
53
-86
872
5.751
4.132
-50
68
1.639
-59
-5
28
4.879
-4
1
4.819
5.641
40
-134
1
86
69
361
0,2%
11
-0,1%
372
0,1%
3.536
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης
σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (ΣΧΔ) ετών 2016 -2017
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
Προσαρμογές Προγράμματος

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβ. (ΕΣΛ 2010)

Εισηγητική
Π/Υ 2017

Σύγκριση
ΔΥΕ
ΔΥΕ
Εισηγητική
Απριλίου Απόκλιση (ΔΥΕ ) 2017
Απριλίου Απόκλιση
Π/Υ 2018
με 2016
2018
2018

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017 vs 2016

2.257

6.708

4.451

4.683

7.081

2.397

372

375

375

0

345

345

0

-30

Πλέον : Επιστροφές εσόδων

0

847

847

0

893

893

46

Μείον : Έσοδα αποκρατικοποιήσεων

44

26

-18

39

13

-26

-13

Πλέον : Δαπάνες μεταναστευτικών ροών μη αντικριζόμενες

71

10

-61

75

80

5

70

Μείον : Στήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

0

338

338

14

165

151

-173

Μείον : Τρέχουσες μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ANFA)

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβ. (σύμφωνα με την ΣΧΔ)

1.909

6.826

4.917

4.360

7.531

3.170

704

ως % του ΑΕΠ

1,09%

3,92%

2,83%

2,44%

4,24%

1,80%

0,32%
2.239

875

871

-4

3.125

3.110

-15

ως % του ΑΕΠ

0,5%

0,5%

0,0%

1,75%

1,75%

0,0%

1,3%

Δημοσιονομική υπεραπόδοση (+) ή κενό (-)

1.034

5.955

4.921

1.235

4.420

3.185

-1.535

0,59%

3,42%

2,83%

0,69%

2,49%

1,80%

-0,93%

174.908

174.199

-709

178.579

177.735

-844

3.536

Στόχος ΣΧΔ

ως % του ΑΕΠ
ΑΕΠ
/1: ΣΧΔ: Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
/2: ΔΥΕ: Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος

Δημοσιονομικό αποτέλεσμα οικονομικού έτους 2016

Η διαφοροποίηση του δημοσιονομικού αποτελέσματος (με βάση την ΔΥΕ του Απριλίου του 2018 ) του
έτους 2016, σε σχέση με τις εκτιμήσεις στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2017, για το
έτος 2016, ανέρχεται σε +2,8 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Σε επίπεδο πρωτογενούς πλεονάσματος
Γενικής Κυβέρνησης, η απόκλιση μεταξύ πραγματοποιήσεων και εκτιμήσεων ανέρχεται σε +2,6
ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

Οι λόγοι της απόκλισης αυτής στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2016,
είχαν παρουσιαστεί αναλυτικά στο ΜΠΔΣ 2018-2021 (Μάιος 2017, Κεφ.1) και εξακολουθούν να ισχύουν,
δεδομένου ότι η αναθεώρηση του πρωτογενούς αποτελέσματος της Γενικής Κυβέρνησης ανάμεσα στις
δυο ΔΥΕ είναι οριακή (της τάξης των -0,1 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ).

Επιγραμματικά, η απόκλιση στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης (ΔΥΕ) σε σχέση με την
εκτίμηση αναλύεται κυρίως σε:
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1. +0,7 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ από το σκέλος των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, εκ
των οποίων +1,0% οφείλεται στα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού.
2. +0,7 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ από το σκέλος των δαπανών του Κρατικού προϋπολογισμού, εκ
των οποίων +0,5% του ΑΕΠ αφορά κυρίως σε λειτουργικά έξοδα και εξοπλιστικές δαπάνες.
3. +0,6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ από τα νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης που οφείλεται
τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και των δαπανών.
4. +0,3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ από το σκέλος των εσόδων του κοινωνικού προϋπολογισμού,
κυρίως λόγω των ασφαλιστικών εισφορών.
5. +0,2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ από το σκέλος των δαπανών του κοινωνικού προϋπολογισμού
(κυρίως ΕΟΠΥΥ και ΟΑΕΔ).
6. +0,1 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ από τα ίδια έσοδα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δημοσιονομικό αποτέλεσμα οικονομικού έτους 2017

Η διαφοροποίηση του δημοσιονομικού αποτελέσματος (με βάση την ΔΥΕ του Απριλίου του 2018) του
έτους 2017, σε σχέση με τις εκτιμήσεις στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2018, για το
έτος 2017, ανέρχεται σε +1,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Σε επίπεδο πρωτογενούς πλεονάσματος
Γενικής Κυβέρνησης η απόκλιση μεταξύ πραγματοποιήσεων και εκτιμήσεων ανέρχεται σε +1,36
ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

Επιγραμματικά, η απόκλιση στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης (ΔΥΕ) σε σχέση με την
εκτίμηση αναλύεται κυρίως σε:

1. +0,7 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ από το σκέλος των τακτικών εσόδων προ επιστροφών του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
2. -1,0 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ από τις αυξημένες, έναντι των εκτιμήσεων, επιστροφές φόρων
γεγονός που έχει πολλαπλασιαστικές θετικές επιπτώσεις στην οικονομία λόγω της ενίσχυσης της
ρευστότητας. Σημειώνεται ότι, σε όρους προγράμματος, μέρος της εν λόγω απόκλισης (-0,5% του
ΑΕΠ) δεν προσμετράται, καθώς αφορά σε περαιτέρω μείωση του αποθέματος των φορολογικών
υποχρεώσεων από εκείνη που προσμετράται στην ΔΥΕ.
3. -0,7 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ από την υστέρηση των εσόδων του ΠΔΕ σε σχέση με τις
εκτιμήσεις.
4. +0,8 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ από το σκέλος των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού εκ
των οποίων +0,2% του ΑΕΠ οφείλεται σε υστέρηση δαπανών του ΠΔΕ. Σημαντικό μέρος της
συνολικής απόκλισης οφείλεται στις μειωμένες έναντι των εκτιμήσεων λειτουργικές δαπάνες του
Κράτους (συνεισφορά + 0,4% του ΑΕΠ).
5. +1,3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ από το αποτέλεσμα των νομικών προσώπων της Γενικής
Κυβέρνησης, κυρίως λόγω των αυξημένων μεταβιβάσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (+1% του
ΑΕΠ) και της συγκράτησης των δαπανών τους (+0,2% του ΑΕΠ).
6. +0,1 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, έναντι των εκτιμήσεων, από το αποτέλεσμα του κοινωνικού
προϋπολογισμού.
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Το πρωτογενές κατά πρόγραμμα αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης (πιν.1.3) διαμορφώθηκε σε 4,24%
του ΑΕΠ έναντι στόχου 1,75% του ΑΕΠ και εκτίμησης 2,44% του ΑΕΠ στην εισηγητική έκθεση του
προϋπολογισμού του 2018. Η διαφοροποίηση της πραγματοποίησης έναντι της εκτίμησης (+1,8
ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ) οφείλεται στους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Σε σχέση με το 2016, το αποτέλεσμα του 2017 παρουσίασε αύξηση κατά +0,2 ποσοστιαίες μονάδες του
ΑΕΠ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης ήταν επίσης αυξημένο κατά +0,2 ποσοστιαίες
μονάδες του ΑΕΠ, καθώς οι τόκοι ουσιαστικά διαμορφώθηκαν στα επίπεδα του 2016.

Σε γενικές γραμμές τα καθαρά φορολογικά έσοδα του Κράτους παρέμειναν στο επίπεδο του 2016, καθώς
η αύξηση των φορολογικών εσόδων προ επιστροφών κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ κυρίως
λογω ΦΠΑ (+0,5% του ΑΕΠ) και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (+0,2% του ΑΕΠ)
αντισταθμίστηκαν από τις πολύ αυξημένες, σε σχέση με το 2016 επιστροφές φόρων (+0,8% του ΑΕΠ )
γεγονός που έχει θετικές επιπτώσεις στην οικονομία μέσω της βελτίωσης της ρευστότητας.

Τα έσοδα του ΠΔΕ παρουσίασαν υστέρηση κατά -0,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ σε σχέση με το 2016,
όπως και τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα -0,4% του ΑΕΠ, κυρίως λόγω της διαφοράς ανάμεσα στα δυο
έτη της μεταβολής των υπολοίπων των λογαριασμών θησαυροφυλακίου.

Πολύ καλύτερα σε σχέση με το 2016 διαμορφώθηκαν τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές (+0,6
ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης), τόσο λόγω της επίδρασης των σχετικών
μακροοικονομικών μεταβλητών, όσο και λόγω της βελτίωσης της εισπραξιμότητας. Περαιτέρω η
συνταξιοδοτική δαπάνη διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα το 2017 κατά -0,3 ποσοστιαίες μονάδες
του ΑΕΠ. Τα λειτουργικά έξοδα της γενικής κυβέρνησης το 2017 υποχώρησαν σε σχέση με το 2016 κατά
0,2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2019-2022

1.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2019 - 2022

Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 απεικονίζεται στον πίνακα 2.1 και
παρουσιάζει τις προβλέψεις για την εξέλιξη των δημοσιονομικών μεγεθών της Γενικής Κυβέρνησης στην
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εν λόγω περίοδο. Δεδομένου ότι στο ΜΠΔΣ 2019–2022 δεν προβλέπονται δημοσιονομικές παρεμβάσεις
που δεν έχουν ήδη θεσμοθετηθεί, το "βασικό" και το "μετά μέτρων" σενάριο συμπίπτουν. Σημειώνεται
ότι στις τρέχουσες προβλέψεις για τα έτη 2018 – 2022 έχουν περιληφθεί οι επικαιροποιημένες
αποδόσεις τόσο των μέτρων όσο και των προσδιορισμένων εξισορροπητικών παρεμβάσεων του ΜΠΔΣ
2018 -2021.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 ΜΠΔΣ Γενική Κυβέρνηση σε εθνικολογιστική βάση (ΕΣΛ 2010)
Μη Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (ποσά σε εκατ. ευρώ)
Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης

Αποτέλεσμα Κράτους (Α-Β)
A. Έσοδα Κράτους (1+2+3+4+5+6+7+8+9)
1. Άμεσοι Φόροι
εκ των οποίων: φόροι στο εισόδημα φυσικών προσώπων
φόροι στο εισόδημα νομικών προσώπων
λοιποί άμεσοι φόροι
άμεσοι φόροι ΠΟΕ
2. Έμμεσοι Φόροι
εκ των οποίων : φόροι συναλλαγών
φόροι κατανάλωσης
φόροι στην περιουσία
3. Επιστροφές Φόρων
4. Τρέχουσες Μεταβιβάσεις Εισπρακτέες
5. Κεφαλαιακές Μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ΠΔΕ)
6. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων (μη χρημ/μικα)
7. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα
8. Τρέχουσες μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ANFA)
9. Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές)
Β. Έξοδα Κράτους (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
1. Μισθοί
2. Συντάξεις
3. Λειτουργικά έξοδα
4. Μεταβιβάσεις - Αποδόσεις εσόδων τρίτων
5. Εισφορές στην ΕΕ
6. Αναλήψεις χρεών και Καταπτώσεις Εγγυήσεων
7. Δαπάνες Εξοπλιστικών προγραμμάτων
8. Αποθεματικό
9. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
10. Κοινωνικές Παροχές
11. Επιδοτήσεις
12. Τόκοι χρεωστικοί
Αποτέλεσμα Νομικών Προσώπων (Γ-Δ)
Γ. Έσοδα (1+2+3+4+5)
1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
3. Τόκοι πιστωτικοί
4 .Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
5. Λοιπά έσοδα
Δ. Έξοδα (1+2+3+4+5+6)
1. Μισθοί
2. Τόκοι χρεωστικοί
3. Λοιπά έξοδα
4. Επενδυτικές δαπάνες
5. Λοιπές μεταβιβάσεις
6. Επιδοτήσεις
Αποτέλεσμα Νοσοκομείων - ΠΕΔΥ (Ε-ΣΤ)
Ε. Έσοδα (1+2+3+4+5)
1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
3. Μεταβιβάσεις από ΕΟΠΥΥ
4. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
5. Λοιπά έσοδα
ΣΤ. Έξοδα (1+2+3+4)
1. Μισθοί
2. Τόκοι χρεωστικοί
3. Λοιπά έξοδα
4. Επενδυτικές δαπάνες
Ι. Αποτέλεσμα Κεντρικής Κυβέρνησης (Α-Β+Γ-Δ+Ε-ΣΤ)

ΔΥΕ
Απριλίου
2018
2016
-4.325
52.817
17.429
8.276
3.757
2.335
1.839
29.023
15.473
9.119
3.262
-4.277
415
3.224
207
5.697
375
724
57.141
11.602
6.315
1.469
19.504
1.902
2.151
284
0
6.284
1.257
66
6.308
3.773
10.856
3.887
1.498
1.082
-9
4.398
7.082
1.153
485
1.948
1.693
518
1.286
255
2.476
1.611
8
654
-5
209
2.221
480
0
1.714
27
-296

ΔΥΕ
Απριλίου Εκτίμηση Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη
2018
2017
-5.782
50.444
17.545
8.593
3.474
2.434
1.824
30.257
16.393
9.181
3.269
-5.640
388
2.273
155
5.053
345
67
56.226
11.917
120
1.348
24.298
1.788
1.078
1.016
0
5.950
2.302
64
6.345
4.816
11.537
3.335
2.548
968
-6
4.693
6.722
1.190
521
2.060
1.268
482
1.201
303
2.536
1.617
52
715
-30
181
2.232
498
0
1.674
60
-663

2018
-4.659
52.889
17.325
8.579
3.461
2.386
1.699
30.197
16.319
9.499
3.139
-4.404
331
3.790
548
4.737
314
52
57.548
12.645
114
2.499
23.416
1.885
967
271
1.000
6.634
1.203
64
6.850
2.874
9.852
2.512
2.039
671
-3
4.634
6.978
1.180
522
2.169
1.297
530
1.280
156
2.399
1.274
50
888
0
187
2.243
567
0
1.626
50
-1.628

2019
-4.124
53.414
17.724
8.887
3.688
2.401
1.487
30.595
16.614
9.662
3.136
-4.185
213
3.892
339
4.494
291
51
57.538
13.094
106
1.723
22.198
1.906
405
336
1.000
7.300
2.456
64
6.950
1.429
8.398
2.113
1.268
652
-3
4.367
6.969
1.194
471
2.108
1.394
522
1.280
116
2.400
1.274
50
888
0
188
2.283
566
0
1.667
50
-2.579

2020
-4.051
54.320
18.715
10.258
3.504
2.158
1.485
30.886
16.969
9.825
2.902
-4.320
216
3.603
365
4.554
251
51
58.370
13.540
100
1.727
22.208
1.961
659
347
1.000
7.300
2.416
64
7.050
1.661
8.885
2.455
1.494
636
-3
4.303
7.224
1.205
452
2.106
1.655
526
1.280
86
2.400
1.274
50
888
0
188
2.313
568
0
1.695
50
-2.303

2021
-2.959
55.691
19.622
10.830
3.958
1.970
1.505
31.507
17.416
10.018
2.864
-4.468
219
3.578
362
4.657
163
51
58.649
13.608
93
1.825
22.245
1.909
119
750
1.000
7.300
2.386
64
7.350
1.217
8.110
1.929
1.406
621
-3
4.157
6.893
1.202
423
2.127
1.333
529
1.280
52
2.400
1.274
50
888
0
188
2.348
570
0
1.727
50
-1.690

2022
-1.655
57.257
20.637
11.408
4.261
2.030
1.530
32.174
17.881
10.217
2.844
-4.619
219
3.643
317
4.831
5
51
58.912
13.693
88
2.108
22.140
1.965
119
500
1.000
7.300
2.386
64
7.550
1.219
7.985
1.849
1.384
606
-3
4.149
6.766
1.201
408
2.070
1.275
532
1.280
18
2.400
1.274
50
888
0
188
2.381
572
0
1.759
50
-417
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 ΜΠΔΣ Γενική Κυβέρνηση σε εθνικολογιστική βάση (ΕΣΛ 2010)
Μη Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (ποσά σε εκατ. ευρώ)
Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης

ΙΙ. Αποτέλεσμα ΟΤΑ Α & Β Βαθμού & ΝΠ (Ζ-Η)
Ζ. Έσοδα (1+2+3+4+5)
1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
3. Τόκοι πιστωτικοί
4. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
5. Λοιπά έσοδα
Η. Έξοδα (1+2+3+4+5)
1. Μισθοί
2. Τόκοι χρεωστικοί
3. Κοινωνικές παροχές
4. Λοιπά έξοδα
5. Επενδυτικές δαπάνες
ΙΙΙ. Αποτέλεσμα Κοινωνικού Π/Υ (Θ-Ι)
Θ. Έσοδα (1+2+3+4+5+6+7)
1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
3. Αποδόσεις περιουσίας
4. Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές)
5. Κοινωνικοί πόροι
6. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
7. Λοιπά έσοδα
Ι. Έξοδα (1+2+3+4+5+6+7+8)
1. Μισθοί
2. Τόκοι χρεωστικοί
3. Κοινωνικές παροχές
εκ των οποίων συντάξεις
4. Κοινωνικές παροχές σε είδος
5. Λοιπά έξοδα
6. Επενδυτικές δαπάνες
7. Μεταβιβάσεις
8. Επιδοτήσεις
IV. Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (ΕΣΛ 2010) (I+II+III)
ως % του ΑΕΠ
V. Ενοποιημένοι τόκοι Γενικής Κυβέρνησης
ως % του ΑΕΠ
VI. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβ. (ΕΣΛ 2010) (IV+V)
ως % του ΑΕΠ
Ονομαστικό ΑΕΠ

ΔΥΕ
Απριλίου
2018
2016
471
6.481
3.230
741
41
-21
2.490
6.010
2.224
71
894
1.734
1.087
919
33.678
12.100
169
1.156
19.133
728
15
378
32.759
360
3
27.460
23.414
3.484
499
6
656
292
1.094
0,6%
5.615
3,2%
6.708
3,9%
174.199

ΔΥΕ
Απριλίου Εκτίμηση Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη
2018
2017
326
6.329
3.011
774
45
-19
2.518
6.003
2.265
66
884
1.787
1.001
1.792
39.429
16.232
119
1.223
20.771
669
9
406
37.638
356
4
32.279
29.054
3.524
365
7
742
361
1.455
0,8%
5.626
3,2%
7.081
4,0%
177.735

2018
482
6.946
3.193
1.198
48
-23
2.531
6.464
2.346
64
885
1.828
1.341
1.808
39.849
16.530
130
1.299
20.946
660
0
284
38.041
357
4
32.307
28.859
3.463
553
7
900
450
662
0,4%
6.208
3,4%
6.870
3,8%
182.959

2019
258
6.287
2.510
1.170
51
-23
2.579
6.029
2.398
60
149
1.841
1.580
3.815
39.512
15.862
200
1.299
21.245
675
0
231
35.697
361
4
29.884
25.637
3.530
507
12
900
500
1.494
0,8%
6.295
3,3%
7.789
4,1%
189.743

2020
503
6.582
2.745
1.175
52
-23
2.633
6.079
2.432
57
151
1.843
1.596
3.829
39.903
15.561
200
1.299
21.917
694
0
233
36.074
364
4
30.172
25.975
3.611
511
12
900
500
2.029
1,0%
6.392
3,2%
8.421
4,3%
197.218

2021
552
6.681
2.745
1.210
58
-23
2.692
6.129
2.450
64
153
1.857
1.604
3.938
40.442
15.642
200
1.299
22.352
714
0
235
36.504
365
4
30.522
26.308
3.686
515
12
900
500
2.800
1,4%
6.697
3,3%
9.497
4,6%
204.572

2022
661
6.806
2.745
1.264
66
-23
2.755
6.145
2.446
62
156
1.877
1.604
3.905
40.862
15.616
200
1.299
22.777
732
0
238
36.957
366
4
30.903
26.669
3.752
520
12
900
500
4.148
2,0%
6.896
3,3%
11.044
5,2%
212.002

ΔΥΕ: Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος
Ενσωματωμένες στο ισοζύγιο των ΟΚΑ είναι οι οροφές της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ ύψους 2.001 εκατ. € για το 2018, 2.049 εκατ. για το 2019,
2.096 εκατ. για το 2020, 2.140 εκατ. για το 2021 και 2.179 εκατ. για το 2022, βάσει των τρεχουσών εκτιμήσεων για την εξέλιξη του ρυθμού μεγέθυνσης του
πραγματικού ΑΕΠ. Επίσης ενσωματωμένες στο ισοζύγιο των ΟΚΑ είναι οι οροφές των δαπανών για παροχές ασθένειας του ΕΟΠΥΥ που υπόκεινται σε
clawback, ύψους 1.407,5 εκατ. για το 2018, 1.441 εκατ. για το 2019, 1.474,7 εκατ. για το 2020, 1.505,5 εκατ. για το 2021 και 1.533 εκατ. για το 2022, βάσει
των τρεχουσών εκτιμήσεων για την εξέλιξη του ρυθμού μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ.
Στο ισοζύγιο του υποτομέα των νοσοκομείων είναι ενσωματωμένες οι οροφές της φαρμακευτικής δαπάνης ύψους 468 εκατ. ευρώ για το 2018, 479 εκατ.
ευρώ για το 2019, 490 εκατ. ευρώ για το 2020, 500 εκατ. ευρώ για το 2021 και 509 εκατ. ευρώ για το 2022, βάσει των τρεχουσών εκτιμήσεων για την
εξέλιξη του ρυθμού μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (ΜΠΔΣ)
σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (ποσά σε εκατ. ευρώ)
Προσαρμογές Προγράμματος

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβ. (ΕΣΛ 2010)

ΔΥΕ
Απριλίου
2018

ΔΥΕ
Απριλίου
2018

Εκτίμηση

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

6.708

7.081

6.870

7.789

8.421

9.497

11.044

Μείον : Τρέχουσες μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ANFA)

375

345

314

291

251

163

5

Πλέον : Επιστροφές εσόδων

847

893

292

0

0

0

0

Μείον : Έσοδα αποκρατικοποιήσεων

26

13

380

122

120

102

70

Πλέον : Δαπάνες μεταναστευτικών ροών μη αντικριζόμενες

10

80

43

134

133

33

33

Μείον : Στήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

338

165

0

0

0

0

0

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβ. (σύμφωνα με την ΣΧΔ)

6.826

7.531

6.510

7.509

8.183

9.266

11.002

ως % του ΑΕΠ

3,92%

4,24%

3,56%

3,96%

4,15%

4,53%

5,19%

871

3.110

6.404

6.641

6.903

7.160

7.420

ως % του ΑΕΠ

0,5%

1,75%

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

Δημοσιονομική υπεραπόδοση (+) ή κενό (-)

5.955

4.420

107

868

1.280

2.105

3.582

Στόχος ΣΧΔ

ως % του ΑΕΠ
ΑΕΠ

3,42%

2,49%

0,06%

0,46%

0,65%

1,03%

1,69%

174.199

177.735

182.959

189.743

197.218

204.572

212.002

/1: ΣΧΔ: Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
/2: Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείματος Απρίλιος 2018

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 2.1 προβλέπονται δημοσιονομικά πλεονάσματα Γενικής Κυβέρνησης
καθ’ όλη την περίοδο 2018-2022, όπως άλλωστε συνέβη και τα έτη 2016 και 2017.

Σε ό,τι αφορά τους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων, αυτοί προβλέπεται ότι θα επιτευχθούν
(πιν. 2.2). Παράλληλα, από το έτος 2019 και μετά, θα υπάρξει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, τον οποίο
η Κυβέρνηση προτίθεται να αξιοποιήσει, ώστε, σε κάθε περίπτωση, το πρωτογενές αποτέλεσμα της
περιόδου 2019-2022 να μην υπερβεί το 3,5% του ΑΕΠ. Ο δημοσιονομικός χώρος θα χρησιμοποιηθεί για
την υιοθέτηση μόνιμων μειώσεων φόρων, που θα συμβάλλουν στην αύξηση του διαθέσιμου
εισοδήματος των νοικοκυριών και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, καθώς και στοχευμένης
ενίσχυσης των πρωτογενών δαπανών, με στόχο τη διατηρήσιμη μείωση της ανεργίας, την καταπολέμηση
της παιδικής φτώχειας και την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Ειδικότερα:

1. Το έτος 2019 δημοσιονομικός χώρος 700 εκατ. ευρώ θα διατεθεί αποκλειστικά σε παρεμβάσεις
μείωσης των φορολογικών βαρών.
2. Ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος του 2020 θα διατεθεί κατά 75% σε νέες φορολογικές
ελαφρύνσεις και κατά 25% σε κοινωνικές δαπάνες, ενώ αυτός των ετών 2021-2022 θα διατεθεί
ισόποσα μεταξύ φορολογικών ελαφρύνσεων και κοινωνικών δαπανών.
Η αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου απεικονίζεται στο διάγραμμα 2.1:
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Διάγραμμα 2.1 – Αξιοποίηση Δημοσιονομικού Χώρου

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
εκατ. €
2019
2020
Μείωση φορολογικών βαρών
700
700
435

Αύξηση κοινωνικών δαπανών

Συνολικός δημοσιονομικός χώρος

2.

700

2021
700
435
412,5

2022
700
435
412,5
738,5

145

145
412,5

145
412,5
738,5

1.280

2.105

3.582

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2019-2022

Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 σχεδιάστηκε με στόχο την επίτευξη
των βασικών προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης στους διάφορους τομείς πολιτικής όπως περιγράφονται
παρακάτω:

Παιδεία

Βασικό εργαλείο στην προσπάθεια επίτευξης πραγματικής ενδογενούς ανάπτυξης είναι η υποστήριξη
της δημόσιας εκπαίδευσης με στόχο τη μείωση των αποκλίσεων και ανισορροπιών, την ισότιμη
πρόσβαση και την διασφάλιση του καθολικού δικαιώματος των σπουδών σε όλες τις ομάδες του
πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων και των πλέον ευάλωτων. Προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση των
δεσμών μεταξύ ανώτατης εκπαίδευσης, έρευνας, εργασίας και παραγωγικών δραστηριοτήτων και η
αξιοποίηση του σημαντικότερου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που είναι το υψηλής εξειδίκευσης
ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας.

Ο νέος αναπτυξιακός σχεδιασμός θα πρέπει να αποβλέπει κατά προτεραιότητα στην αναστροφή των
συνεπειών της μακροχρόνιας ύφεσης, στην ανακοπή του φαινομένου φυγής του επιστημονικού
δυναμικού στο εξωτερικό (brain drain), στη βέλτιστη αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών πόρων και
εργαλείων με στόχο την ενίσχυση των εκπαιδευτικών υποδομών, των πόρων και μέσων καθώς και του
ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης και της έρευνας.
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Στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ θα προωθηθούν μία σειρά μεταρρυθμίσεων και παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα
εκπαίδευσης:






























Νομοθέτηση της 14/χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Εφαρμογή νέου Εβδομαδιαίου Ωρολόγιου Προγράμματος Διδασκαλίας με τη θεσμοθέτηση του
Ενιαίου τύπου Ολοήμερου Ολιγοθέσιου Δημοτικού και του Ολοήμερου Προγράμματος στα 830
Ολιγοθέσια Δημοτικά (Μονοθέσια, Διθέσια και Τριθέσια) με την εισαγωγή όλων των διδακτικών
αντικειμένων που υπάρχουν σήμερα στα 4/θέσια και άνω Δημοτικά.
Σταδιακή μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, από 25 σε 22, σε Νηπιαγωγείο και Δημοτικό.
Μείωση σε 25 των μαθητών/τριών των τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού του ΓΕΛ και των
Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ.
Επέκταση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σταδιακή επέκταση σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» που
υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Ανανέωση και εξορθολογισμός των ωρολογίων προγραμμάτων και της διδακτέας ύλης και
προετοιμασία νέων προγραμμάτων σπουδών και νέου διδακτικού υλικού.
Πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης και της παιδαγωγικής Freinet στην υποχρεωτική
εκπαίδευση.
Ανασυγκρότηση των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου. Αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα ΑΕΙ.
Ενίσχυση μη εξετασιοκεντρικών μεθόδων αξιολόγησης των μαθητών/τριών στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (δημιουργικές και συνθετικές εργασίες).
Εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης.
Ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής στην κατεύθυνση της ενταξιακής εκπαίδευσης, με στόχο τη βέλτιστη
υποστήριξη και την ομαλή ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την αύξηση
των δομών, τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού
υλικού προσβάσιμου για ΑΜΕΑ.
Δημιουργία νέας δομής και περιεχομένου του Επαγγελματικού Λυκείου. Νέα Προγράμματα
Σπουδών. Καθιέρωση και λειτουργία 4ου μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας σταδιακά σε όλες
τις ειδικότητες για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ.
Δημιουργία διετών δομών που θα δίνουν επαγγελματικές πιστοποιήσεις ευρωπαϊκών
προδιαγραφών εντός των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και στις οποίες θα έχουν προνομιακή
πρόσβαση οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ.
Ενίσχυση της εκπαίδευσης των προσφύγων, των μεταναστών και των Ευάλωτων Κοινωνικών
Ομάδων, των παιδιών Ρομά και των μουσουλμανοπαίδων.
Ένταξη όλων των προσφυγόπουλων στο πρωινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Ήδη λειτουργούν 794 τάξεις
υποδοχής σε δημοτικά σχολεία της χώρας και 181 τάξεις σε δευτεροβάθμια σχολεία.
Αποτίμηση και επανασχεδιασμός του θεσμού των πειραματικών και των προτύπων σχολείων, με
επέκταση των πειραματικών σχολείων και στην επαγγελματική και στην ειδική εκπαίδευση.
Δημιουργία Δικτύου Συστήματος Βιβλιοθηκών σε 1.000 Δημοτικά. Επαναλειτουργία των σχολικών
βιβλιοθηκών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Δημιουργία Εθνικού Συστήματος Επιμόρφωσης που θα εξασφαλίζει τη διαρκή επιμόρφωση του
διδακτικού προσωπικού σε συνεργασία με το ΙΕΠ.
Θεσμοθέτηση πλαισίου Σχεδιασμού και Αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας
σε συνεργασία με το ΙΕΠ.
Νομοθετική πρωτοβουλία για νέο θεσμικό πλαίσιο Επιλογής Στελεχών της εκπαίδευσης και
σχεδιασμός και θεσμοθέτηση πλαισίου Αξιολόγησής τους, σε συνεργασία με το ΙΕΠ.
Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
Οργανωτική και λειτουργική αναβάθμιση των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και σύνδεσή τους με τα
Ερευνητικά Κέντρα σε ενιαίο χώρο, δημιουργία Ακαδημαϊκών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης
και Έρευνας.
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Ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού των ιδρυμάτων με την πρόσληψη νέων μελών
επιστημονικού προσωπικού.
Ανάπτυξη προγραμμάτων υποτροφιών με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και την αξιοποίηση του
νέου επιστημονικού δυναμικού.
Κανονικοποίηση και εξορθολογισμός των μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και αυστηρός έλεγχος
του κόστους κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος.
Αλλαγές στη Διοίκηση των Πανεπιστημίων: αλλαγές στον τρόπο εκλογής των διοικήσεων,
επαναφορά πρυτανικού συμβουλίου, φοιτητική συμμετοχή στα όργανα, κατάργηση των
Συμβουλίων Ιδρυμάτων.
Δυνατότητες για συνδεδεμένα πτυχία (joint degrees).
Ενίσχυση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και ενίσχυση του κοινωνικού του ρόλου, αλλαγή
των διαδικασιών πρόσβασης.
Απλοποίηση της διαδικασίας σύναψης ατομικών συμβάσεων με στόχο την παύση των εργολαβιών
για την τεχνική και διοικητική υποστήριξη των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.
Ενδυνάμωση της συνέργειας των ελληνικών ιδρυμάτων με ομοταγή ευρωπαϊκά και μη ώστε να
προαχθεί η έρευνα, η διδασκαλία και ο πολιτισμός.
Χαρτογράφηση ελληνικών εδρών σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και τμημάτων ελληνικής
γλώσσας (ΤΕΓ) με σκοπό τη διαβάθμιση αναγκών για την προώθηση της ελληνικής παιδείας στο
εξωτερικό (γλώσσα – πολιτισμός).
Λειτουργία των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.
Υποστήριξη και ανάπτυξη υποδομών ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων.
Ενίσχυση του ερευνητικού προσωπικού της χώρας.
Υποστήριξη των νέων επιστημόνων μέσω υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες,
χρηματοδότησης ερευνητικών έργων μεταδιδακτόρων από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) που λειτουργεί από το 2016.
Υποστήριξη του ερευνητικού έργου μελών ΔΕΠ/Ερευνητών και προκηρύξεις για την προμήθεια
ερευνητικού εξοπλισμού από το ΕΛΙΔΕΚ με σκοπό την ανάσχεση της φυγής τους στο εξωτερικό.
Διασύνδεση των ερευνητικών φορέων και των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης με την
παραγωγική διαδικασία με την προκήρυξη Β’ κύκλου της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ».
Σχεδιασμός και υλοποίηση εμβληματικών δράσεων σε τομείς εθνικής προτεραιότητας. Ενδεικτικά
αναφέρονται: Πολιτισμός και Επιστήμη, Ιατρική Ακριβείας, Αγροδιατροφή, Κλιματική Αλλαγή.
Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας:
α) Δημιουργία και λειτουργία του Υπερταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equifund με ειδικό
Ταμείο Καινοτομίας για τη δημιουργία και στήριξη νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων και start ups.
β) Στήριξη και ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού τμημάτων R&D εγχώριων επιχειρήσεων και
προσέλκυση στην Ελλάδα εταιρειών υψηλής έντασης γνώσης από το εξωτερικό.
γ) δημιουργία συστάδων καινοτόμων επιχειρήσεων (clusters) και Κέντρων Ικανοτήτων (competence
centers).



Ενίσχυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συνεργασιών μέσω της υλοποίησης Ευρωπαϊκών ή Διακρατικών
Συμφωνιών.

Υγεία

Οι μεταρρυθμίσεις στο Σύστημα Υγείας οφείλουν να υπηρετούν τους 3 στρατηγικούς στόχους του
Υπουργείου Υγείας :
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Καθολική κάλυψη των αναγκών υγείας του πληθυσμού μέσα από ένα αναβαθμισμένο και
αποτελεσματικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας με επίκεντρο την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, το οποίο
θα είναι προσβάσιμο σε όλους και θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες, ανθρωποκεντρική φροντίδα και
ασφάλεια στον ασθενή.
Βελτίωση της Διοίκησης του ΕΣΥ και αποδοτική λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας μέσω της
διαφανούς, συμμετοχικής, τεχνολογικά εκσυγχρονισμένης και αποτελεσματικής διακυβέρνησης,
που ενθαρρύνει την τεκμηριωμένη υγειονομική φροντίδα και την αξιολόγηση της ποιότητάς της,
που εγγυάται το σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των πολιτών, που υπόκειται στις
αρχές της δημόσιας λογοδοσίας, του κοινωνικού ελέγχου και του δημοκρατικού προγραμματισμού
στην ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας.
Βιώσιμη χρηματοδότηση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας με συνέργεια των πόρων από τη γενική
φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση, με περιορισμό των οικονομικών εμποδίων στην καθολική
κάλυψη του πληθυσμού και των ίδιων δαπανών των πολιτών, καθώς και με ουσιαστικό έλεγχο της
προκλητής ζήτησης, της σπατάλης και της διαφθοράς στο Σύστημα Υγείας.

Στην κατεύθυνση αυτή, στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ, θα προωθηθούν παρεμβάσεις και διαρθρωτικές αλλαγές
στους παρακάτω άξονες :













Λειτουργική υποστήριξη (ενίσχυση του ΕΣΥ με επιπλέον ανθρώπινους και υλικούς πόρους) του
πολιτικού σχεδίου της καθολικής κάλυψης του πληθυσμού και της ισότιμης υγειονομικής
φροντίδας των ανασφάλιστων πολιτών - διεύρυνση της «χωρητικότητας» του Δημόσιου
Συστήματος Υγείας και της ικανότητάς του να καλύπτει με επάρκεια ένα συνεχώς διευρυνόμενο
φάσμα αναγκών υγείας.
Υλοποίηση της μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ με την ανάπτυξη των νέων αποκεντρωμένων δημόσιων
δομών (ΤΟΜΥ), που έχουν «πυρήνα» τους τον οικογενειακό γιατρό και την διεπιστημονική ομάδα
υγείας και δίνουν έμφαση στην πρόληψη, την αγωγή υγείας και την κοινοτική φροντίδα.
Παράλληλη στήριξη και αναβάθμιση των σημερινών Κέντρων Υγείας (Αγροτικού και Αστικού
Τύπου), των εργαστηρίων τους και των υποδομών τους. Επικουρικό ρόλο στην ανάπτυξη του νέου
μοντέλου ΠΦΥ θα έχουν οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακοί γιατροί.
Εφαρμογή του νέου νόμου για τις προμήθειες και την ΕΚΑΠΥ (Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών
Υγείας) - αύξηση των προμηθειών υγείας που διενεργούνται κεντρικά με στόχο την εξοικονόμηση
πόρων και την διασφάλιση της ποιότητας του υγειονομικού υλικού και των αναλωσίμων στο ΕΣΥ.
Ολοκλήρωση ψυχιατρικής μεταρρύθμισης – μετασχηματισμός των ασυλικών δομών μέσα από την
ανάπτυξη πρωτοβάθμιων και κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας – κοινό στρατηγικό σχέδιο
και συνέργειες για την απο-ασυλοποίηση και απο-ιδρυματοποίηση τόσο στην ψυχική υγεία όσο
και στην κοινωνική πρόνοια.
Ανάπτυξη πολυδύναμων κέντρων κατά των εξαρτήσεων - λειτουργική διασύνδεση και
συστηματική συνεργασία των αρμόδιων φορέων στο πλαίσιο μιας σύγχρονης εθνικής
στρατηγικής που θα αντιμετωπίζει ολιστικά το φαινόμενο της εξάρτησης (πρόληψη, μείωση
βλάβης, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, απεξάρτηση, κοινωνική επανένταξη), συμπεριλαμβάνοντας
παράλληλα όλες τις εξαρτήσεις (αλκοόλ, διαδίκτυο, τζόγος κλπ.).
Δικτύωση των δημόσιων δομών ΠΦΥ - Ψυχικής Υγείας - αντιμετώπισης των εξαρτήσεων κοινωνικής πρόνοιας, με στόχο την ολοκληρωμένη υγειονομική και κοινωνική φροντίδα.
Συνέργεια με τις κοινωνικές δομές του Κράτους και των ΟΤΑ για ένα αναβαθμισμένο δίκτυο
δημόσιων υπηρεσιών αποθεραπείας - αποκατάστασης, ψυχοκοινωνικής φροντίδας, γηριατρικής
φροντίδας, δομών για νόσο Alzheimer - άνοια, στεγαστικών δομών για άτομα με σοβαρή νοητική
υστέρηση και αναπηρία, κατ’ οίκον νοσηλείας, παρηγορητικής φροντίδας.
Έμφαση στις πολιτικές Δημόσιας Υγείας, στον καθολικό εμβολιασμό του παιδικού πληθυσμού,
στην υγειονομική φροντίδα των προσφύγων - μεταναστών, στην πρόληψη των μεταδοτικών αλλά
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και των μη μεταδοτικών νοσημάτων, στην περιβαλλοντική υγιεινή και στην ιατρική της εργασίας,
στην ενίσχυση της «υγειονομικής ασφάλειας» της κοινωνίας.
Αναβάθμιση ηλεκτρονικής Υγείας (e-health) και της συλλογής πληροφοριών και δεδομένων, για
τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο της ποιότητας και του κόστους των υπηρεσιών υγείας (σε
Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα), καθώς και για το στρατηγικό σχεδιασμό του Συστήματος Υγείας.
Εφαρμογή συστήματος κοστολόγησης, τεκμηρίωσης και αξιολόγησης των νοσοκομειακών
υπηρεσιών (DRGs).
Συμβάσεις ΕΟΠΥΥ με προμηθευτές υγειονομικού υλικού και παρόχους υπηρεσιών, προκειμένου
να απαλλαγούν οι ασφαλισμένοι από την οικονομική επιβάρυνση, καθώς και για τον
αποτελεσματικότερο έλεγχο των αναγκαίων προδιαγραφών και της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Νέο «μίγμα» φαρμακευτικής πολιτικής με προτεραιότητα στην ανάπτυξη αξιόπιστου μηχανισμού
αξιολόγησης της φαρμακευτικής καινοτομίας και των τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ) σε συνδυασμό με
τη διαπραγμάτευση προσιτών τιμών αποζημίωσης για τα ακριβά φάρμακα, θεραπευτικά
πρωτόκολλα και μητρώα ασθενών, αλλαγές στο πεδίο της τιμολόγησης και αποζημίωσης, κλειστοί
προϋπολογισμοί ανά θεραπευτική κατηγορία, αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων στη
φαρμακευτική αγορά μέσω της μείωσης της συμμετοχής των ασθενών στο κόστος, σταδιακή
άρση της επιβάρυνσης των πολιτών για την κάλυψη των φαρμακευτικών τους αναγκών.
Υλοποίηση της Ειδικής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Υγεία σε
συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, με έμφαση στις άτυπες πληρωμές στο ΕΣΥ και στη διαφάνεια στον
τομέα των προμηθειών και του φαρμάκου.

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση

Κύριες συντάξεις

Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, που θεσμοθετήθηκε με τους νόμους 4336/15 και 4387/16, έθεσε τις
βάσεις για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Με το ν. 4336/15 εναρμονίστηκαν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μεταξύ των ασφαλισμένων, όσον
αφορά στα όρια ηλικίας και στους αντίστοιχους χρόνους ασφάλισης, αποτρέποντας ταυτόχρονα σε
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα την αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης λόγω πρόωρων
συνταξιοδοτήσεων. Παράλληλα, με το ν.4387/16 ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούν στην
αποκατάσταση της ισονομίας μεταξύ παλαιών ασφαλισμένων, αλλά και μεταξύ παλαιών και νέων
ασφαλισμένων, καθώς και στην ενίσχυση του κοινωνικού και αναδιανεμητικού χαρακτήρα του
ασφαλιστικού συστήματος.
Για το έτος 2019 συνεχίζεται η εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, εξασφαλίζοντας:



Λειτουργία του ενοποιημένου φορέα κύριας ασφάλισης ΕΦΚΑ, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και
οι συντάξεις του Δημοσίου, με ριζική απλοποίηση του συστήματος απονομής σύνταξης και βελτίωση
της αποτελεσματικότητάς του.
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Εφαρμογή κανόνων ισονομίας με ενιαίους κανόνες εισφορών και παροχών για το σύνολο των
ασφαλισμένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Μείωση γραφειοκρατικού κόστους, ευκολότερη και ταχύτερη απονομή συντάξεων.

Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία για την εφαρμογή από 1/1/2019 των διατάξεων του
ν.4472/2017. Ήδη, με τις διατάξεις του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν και μετά την τροποποίησή τους με
τον ν. 4472/2017, προκύπτουν υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης για τα χαμηλότερα εισοδήματα, λόγω
της λειτουργίας της εθνικής σύνταξης, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η χορήγηση υψηλότερων
συντάξεων σε όσους έχουν καταβάλλει υψηλότερες εισφορές και συνταξιοδοτούνται με πολλά έτη
ασφάλισης. Επομένως, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο διασφαλίζει ότι οι συνταξιοδοτικές παροχές
βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις αποδοθείσες εισφορές, προστατεύοντας παράλληλα τις οικονομικά
ασθενέστερες ομάδες.
Σημαντικές είναι επίσης οι οργανωτικές και διοικητικού χαρακτήρα αλλαγές που έγιναν μέχρι σήμερα με
στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΕΦΚΑ και την ταχύτερη απονομή συντάξεων. Για το σκοπό
αυτό σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται ένα επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, οι βασικοί άξονες του οποίου
είναι:




αφενός, η εκκαθάριση των ληξιπροθέσμων αιτήσεων συνταξιοδότησης (για τις οποίες δεν
υφίστανται νομικού χαρακτήρα εμπλοκές ή καθυστερήσεις) και
αφετέρου, η συνολική αναδιοργάνωση των διοικητικών και μηχανογραφικών υπηρεσιών που
υποστηρίζουν τις συνταξιοδοτικές διαδικασίες.

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού αυτού σχεδίου:

1. σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν μηχανογραφικές εφαρμογές που υποστηρίζουν την έκδοση
συνταξιοδοτικών αποφάσεων με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,
2. επεκτάθηκε το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο συντάξεων,
3. προσδιορίστηκαν πρότυπα για την υλοποίηση ηλεκτρονικού απογραφικού δελτίου συντάξεων, για
την άμεση ηλεκτρονική διακίνηση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων από τις περιφερειακές υπηρεσίες
στην Κεντρική Υπηρεσία Απονομής Συντάξεων,
4. σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν εφαρμογές διασύνδεσης του Ε.Φ.Κ.Α. με άλλες υπηρεσίες (ΕΡΓΑΝΗ,
εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.ά.),
5. σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν εφαρμογές διασύνδεσης για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής
ανταλλαγής χρόνων ασφάλισης μεταξύ των ενταχθέντων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων,
6. σχεδιάστηκαν και εκπονούνται εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού.
Επικουρικές συντάξεις
Στόχος των παρεμβάσεων του ν.4387/2016 για την επικουρική ασφάλιση, είναι η σταδιακή ισορροπία
του συστήματος. Για το σκοπό αυτό θεσπίζονται μεταξύ άλλων διαρθρωτικές αλλαγές στον τρόπο
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υπολογισμού της παροχής για τους (νέους) συνταξιούχους (άρθρο 96, παρ.1) εισάγοντας σταδιακά για
τα έτη ασφάλισης από 1.1.2015 και εφεξής το σύστημα της νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC).

Στο σύστημα της νοητής κεφαλαιοποίησης, οι καταβαλλόμενες παροχές είναι άμεσα συνδεδεμένες με
τις καταβαλλόμενες εισφορές και το ύψος των απονεμόμενων συντάξεων είναι απόλυτα συνδεδεμένο
με την ηλικία του συνταξιούχου και τις συσσωρευμένες εισφορές του (μακροπρόθεσμη ισορροπία), ενώ
παράλληλα δεν παγιώνονται ελλείμματα που πιθανά μπορεί να προκύψουν στα ετήσια οργανικά
αποτελέσματα του Φορέα (βραχυπρόθεσμη ισορροπία). Το σύστημα της νοητής κεφαλαιοποίησης
συνδέεται άμεσα με το μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται, εξασφαλίζοντας έτσι την
οικονομική ισορροπία του και συνεπώς τη βιωσιμότητά του, άρα και τις παροχές για τις μελλοντικές
γενεές. Σημειώνεται επίσης ότι το σύστημα της νοητής κεφαλαιοποίησης παρέχει διαφάνεια, αφού
δημιουργούνται και τηρούνται ατομικές μερίδες κατά ασφαλισμένο.

Αγορά εργασίας

1.1 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου στην αγορά εργασίας

Τρεις είναι οι βασικές πυλώνες σχετικά με την εργασία για το επόμενο έτος:

(1) Αύξηση του κατώτατου μισθού
(2) Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων
(3) Καταπολέμηση της αδήλωτης και επισφαλούς εργασίας

1.1.1 Προσδιορισμός του κατώτατου μισθού

Το 2012 ο κατώτατος μισθός υπέστη μια σημαντική μείωση της τάξεως του 22%, η οποία στηρίχτηκε στη
λογική της ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας. Εντούτοις, οι επιπτώσεις της μείωσης
αυτής ήταν δραματικές στις εισοδηματικές κατανομές, καθώς αυξήθηκε το ποσοστό των χαμηλόμισθων
και οδηγήθηκε σε έξαρση το φαινόμενο της εργασιακής φτώχειας.
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Μετά από έξι χρόνια, ήρθε η στιγμή ο κατώτατος μισθός να επαναπροσδιοριστεί, ώστε να συμβάλει στην
αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση των μακροχρόνιων οικονομικών αποτελεσμάτων.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα γίνει σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο και ακολουθώντας το
μοντέλο της Πορτογαλίας, -τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν γίνει τέσσερεις αυξήσεις του κατώτατου
μισθού, η κάθε μία της τάξεως του 5%. Για να μπορέσει να προσδιοριστεί το ποσοστό αύξησης του
κατώτατου μισθού, θα εκπονηθεί μία μελέτη όπου θα εξετάζονται οι επιπτώσεις της αύξησης αυτής στην
παραγωγικότητα, την ανεργία, την ανταγωνιστικότητα και την εισοδηματική κατανομή. Η μελέτη θα
είναι αντικείμενο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ την τελική απόφαση θα λαμβάνει το
κράτος.

1.1.2 Συλλογικές Διαπραγματεύσεις

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το θεσμό των συλλογικών
διαπραγματεύσεων, γεγονός που αποτυπώνεται και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα. Καθοριστική
πολιτική για το 2018 είναι η επαναφορά, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής
προσαρμογής, δύο βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων: της αρχής της επεκτασιμότητας
και της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης.

Η επαναφορά των δύο αυτών συμπληρωματικών αρχών θα βοηθήσει στην προώθηση του κοινωνικού
διαλόγου, δίνοντας κίνητρα για συμμετοχή στις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε εργαζόμενους και
εργοδότες. Παράλληλα προωθείται ο υγιής ανταγωνισμός για το σύνολο της οικονομίας, συμβάλλοντας
την ίδια στιγμή στη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων και στην επίτευξη μιας πιο δίκαιης
εισοδηματικής κατανομής.

1.1.3 Καταπολέμηση της αδήλωτης και επισφαλούς εργασίας

Η αδήλωτη εργασία αποτελεί φαινόμενο που συνδέεται με χαμηλής ποιότητας θέσεις εργασίας και μέσο
στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Παράλληλα, οι θέσεις αυτές χαρακτηρίζονται από κακές εργασιακές
συνθήκες, χαμηλά εισοδήματα, υψηλή επικινδυνότητα σε θέματα υγείας και ασφάλειας και απουσίας
κοινωνικής ασφάλισης.

Η κυβέρνηση έχει θέσει στο επίκεντρο των πολιτικών της την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού.
Βασικό εργαλείο αποτελεί ο Οδικός Χάρτης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Ο Χάρτης
αυτός επικυρώθηκε σε τριμερές επίπεδο και στη σύνταξη και εφαρμογή του έχει συμβάλει η Διεθνής
Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ). Ο Χάρτης έχει αρχίσει να υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2017, ενώ η

79

εφαρμογή του χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Διαρθρωτικούς Πόρους και τον
Κρατικό Προϋπολογισμό. Στόχος του είναι η μετάβαση από τη χρήση μόνο τιμωρητικών πολιτικών, σε
ένα νέο πλαίσιο το οποίο θα συνδυάζει μέτρα αναγκαστικής συμμόρφωσης με μέτρα οικειοθελούς
συνεργασίας. Η αντιμετώπιση του φαινομένου της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, η διεξαγωγή ελέγχων
στον αγροτικό τομέα, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του τρόπου που ελέγχεται η υποδηλωμένη εργασία
είναι μερικές από τις κύριες δράσεις που περιλαμβάνονται στον Οδικό Χάρτη.

Στόχος των μεταρρυθμίσεων που συντελούνται δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση της αδήλωτης, αλλά στο
επίκεντρο βρίσκεται και η επισφαλής εργασία. Οι μόνιμες και ασφαλείς θέσεις εργασίας συμβάλλουν
ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των εισοδηματικών ανισοτήτων, στην αύξηση της παραγωγικότητας της
εργασίας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία. Οι απόψεις αυτές υποστηρίζονται
και από τον ΟΟΣΑ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επερχόμενη έκθεσή του για την απασχόληση,
όπου αναφέρονται οι ποιοτικές θέσεις εργασίας ως βασικό κομμάτι των αυριανών πολιτικών,
λαμβάνοντας υπόψη μισθολογικές και μη-μισθολογικές συνθήκες, καθώς και η δημιουργία μιας
συμμετοχικής αγοράς εργασίας.

Ο ν.4488/2017 ήταν ένα πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Ο νόμος περιλαμβάνει διατάξεις που
προστατεύουν τον εργαζόμενο από την αδήλωτη, υποδηλωμένη ή απλήρωτη εργασία και θέτει
αυστηρούς κανόνες για τα ωράρια και την καταβολή μισθών. Συμπληρωματικό στον υπάρχοντα νόμο
είναι το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΥΠΕΚΑΑ),το οποίο προσθέτει διατάξεις που λειτουργούν σαν δίχτυ προστασίας για τους εργαζόμενους.
Επιπρόσθετα, μέσα στο 2018 θα εκπονηθεί ένα πρόγραμμα για την προστασία των εγκλωβισμένων
εργαζομένων, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΤ. Στόχος του προγράμματος θα είναι να βοηθήσει
του εργαζόμενους σε φθίνοντες κλάδους να προσαρμοστούν στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στη διενέργεια τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών. Οι διαδικασίες
αυτές λειτουργούν ως βασικός μηχανισμός τόσο επίλυσης εργασιακών διενέξεων, όσο και διάγνωσης
και έγκαιρης αντιμετώπισης των επιπτώσεων που έχει στους εργαζομένους η διαρθρωτική προσαρμογή
της οικονομίας και των επιχειρήσεων.

Ενισχύθηκε παράλληλα η προστασία της παρένθετης μητρότητας και της υιοθεσίας, ενώ επεκτάθηκαν οι
προστατευτικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση ειδικής άδειας στους γονείς παιδιών με βαριά νοητική στέρηση,
σύνδρομο Down και αυτισμό.

1.2 Μέτρα για την επιστροφή στην εργασία
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Βασικές προτεραιότητες για το 2018 είναι η προστασία των ανέργων, καθώς και η επιστροφή τους σε
ποιοτικές θέσεις εργασίας. Η ανεργία το Δεκέμβριο του 2017 έφτασε στο 20%, παρόλα αυτά η χώρα
συνεχίζει να είναι αντιμέτωπη με πολύ υψηλά ποσοστά μακροχρόνια ανεργίας και ανεργίας των νέων.

Μία από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν στη διάρκεια του έτους
αφορά στον τρόπο με τον οποίο εισάγονται στα προγράμματα οι άνεργοι. Από μία πολιτική κλειστών
προσκλήσεων, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην εκπόνηση προγραμμάτων ανοιχτού τύπου. Αναλυτική
περιγραφή του νέου τύπου προγραμμάτων γίνεται και στο «Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό
των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης». Βασικό ρόλο σε αυτό το νέο τύπο προγραμμάτων έχει ο
εργασιακός σύμβουλος του ΟΑΕΔ, αφού θα είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των δεξιοτήτων του
ανέργου, την υποστήριξή του, καθώς και για την κατεύθυνσή του προς μια πιο κατάλληλη για αυτόν
εναλλακτική.

Ο ΟΑΕΔ τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε συνεχή αναβάθμιση μέσω του προγράμματος
«Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ». Ενδεικτικές ενέργειες του
προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την απλοποίηση των
διαδικασιών και άρα την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ανέργων.
Συμπληρωματικά στα παραπάνω, δημιουργείται, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, πρωτόκολλο
ποιότητας για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Παράλληλα, υλοποιούνται στοχευμένα προγράμματα για ειδικές ομάδες πληθυσμού (πρώην
φυλακισμένοι, πρόσφυγες, ΑμεΑ) σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τη συνεργασία της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, των Δημόσιων Οργανισμών, Υπουργείων και των κοινωνικών εταίρων.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI),
το 2017 υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Three steps to finding a job» με δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για την Εγγύηση για τη Νεολαία, ενώ σε συνέργεια υλοποιείται το πρόγραμμα ‘NΕΕΤs
on Board’ από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ-ΑπΚΟ. Επίσης, από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑΑπΚΟ υλοποιήθηκαν δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, κατάρτισης, επιδότησης για σύσταση
επιχείρησης και επιδότησης μετεγκατάστασης σε απολυμένα άτομα, καθώς και σε νέους εκτός
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση.

Στο σχεδιασμό των δράσεων συμβάλλει καθοριστικά ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς
Εργασίας, με την παροχή της απαιτούμενης πληροφόρησης για τους δυναμικούς κλάδους και
επαγγέλματα.
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Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά από δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση της σύνδεσης
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) με την αγορά εργασίας και την οικονομία, στην
ενημέρωση των νέων για την επαγγελματική κατάρτιση, στη βελτίωση της ποιότητας, καθώς και στη
στενότερη διασύνδεση της αρχικής με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Ειδικότερα ο ΟΑΕΔ,
στον τομέα της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης λειτουργεί Επαγγελματικές Σχολές
(ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας διετούς φοίτησης και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), είναι μέλος της
Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Μαθητεία και συμμετέχει μαζί με το ΥΠΠΕΘ στην υλοποίηση συμπράξεων
με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) στην προσέλκυση επιχειρήσεων με στόχο τη διάθεση
περισσότερων θέσεων Μαθητείας στο πλαίσιο της δράσης της Επιτελικής Δομής ΑπΚO «Αναβάθμιση και
Διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας-Συμπράξεις Μαθητείας». Στο μελλοντικό σχεδιασμό του, o ΟΑΕΔ
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία εργαστηρίου επαγγελματικής κατάρτισης στα καταστήματα
κράτησης που λειτουργούν στην Επικράτεια, καθώς και τη δημιουργία προγραμμάτων εξειδίκευσης
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε ειδικότητες αιχμής για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ
Μαθητείας.
Από το 2017 έχει τεθεί σε λειτουργία η online εφαρμογή στο portal του ΟΑΕΔ, μέσω του οποίου
παρέχεται η δυνατότητα σε πιστοποιημένους εργοδότες να υποβάλουν προσφερόμενες θέσεις
Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης για όλες τις δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με
στόχο ένας αριθμός θέσεων Μαθητείας να μετατραπεί στο μέλλον σε θέσεις εργασίας.

1.3 Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Για την προώθηση και στήριξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) έχει εκπονηθεί από
την Ειδική Γραμματεία ΚΑΛΟ το «Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη του Οικοσυστήματος της ΚΑΛΟ 20172023» με προτάσεις αξιοποίησης διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων σε συνέργεια με τις
δράσεις του «Σχεδίου Δράσης Συστημικής Παρέμβασης για την ανάπτυξη της ΚΑΛΟ» της Επιτελικής
Δομής ΑπΚΟ. Στο ανωτέρω πλαίσιο και με βάση την εξειδίκευση των δράσεων από την Επιτελική Δομή
ΑπΚΟ, πρόκειται να υλοποιηθούν, μεταξύ άλλων, δράσεις στήριξης και προώθησης της ΚΑΛΟ που
αφορούν στη σύσταση 140 Κέντρων Στήριξης ΚΑΛΟ από φορείς ΚΑΛΟ ως δομές ενημέρωσης και
συμβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών επιχειρηματιών /υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών,
στην επιχορήγηση φορέων ΚΑΛΟ για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους, στη σύσταση του Ταμείου
ΚΑΛΟ (ΝΠΙΔ) και στην προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην τυπική, μη τυπική
εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση. Το 2017 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Εθνική Έκθεση
Φορέων ΚΑΛΟ και προγραμματίζονται εκθέσεις σε όλες τις Περιφέρειες, ενώ δημιουργήθηκε και
λειτουργεί Πλατφόρμα Δικτύωσης φορέων ΚΑΛΟ.

1.4 Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΦΚΑ και του ΟΑΕΔ
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Η κρίση των ακινήτων της τελευταίας δεκαετίας είχε άμεση επίπτωση στα ακίνητα των ΦΚΑ και ΟΑΕΔ.
Ένα τεράστιο τμήμα τους έμενε ανενεργό, συμβάλλοντας αρνητικά στην κρίση του κέντρου των πόλεων
και στο φαινόμενο "ντόμινο" με καθίζηση τιμών της κτηματαγοράς, όπως και με κλείσιμο γειτονικών
κυρίως εμπορικών και τουριστικών επιχειρήσεων, λόγω της βαριάς υποβάθμισης περιοχών. Το απόθεμα
των ακινήτων των ΦΚΑ ανέρχεται συνολικά στα 1.126 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 49%
είναι κενά. Από αυτά τα 650 είναι στην Αττική και τα 256 στο Κέντρο της Αθήνας, έκτασης 1.160.000 τ.μ.

Η ερήμωση αυτή των κτιρίων εκτιμάται ότι προκάλεσε, σύμφωνα με τα δεδομένα της περιόδου 20102016, απώλειες στην αξία γης περίπου 420 εκατομμύρια ευρώ και αντίστοιχες απώλειες 16.000 θέσεων
εργασίας.

Από τον Ιούνιο του 2017 δρομολογήθηκε το πιλοτικό πρόγραμμα ανάκτησης των ακινήτων του Ιστορικού
Κέντρου της Αθήνας, με στόχο την αναστροφή του αρνητικού κλίματος, την ανάκτηση των
απωλεσθέντων εσόδων και αξιών και τη δημιουργία θετικής επίδρασης στην ευρύτερη αγορά. Για αυτό
το σκοπό οργανώθηκε ένα σχέδιο στρατηγικών χρήσεων με βάση πολεοδομικά πρότυπα για ιστορικά
κέντρα πόλεων αντλώντας από την εμπειρία της Αθήνας και των ευρωπαϊκών ιστορικών πόλεων. Στόχος
είναι το citybranding με παράλληλη οικονομική και κοινωνική ανταπόδοση μέσω φιλικών στο χαρακτήρα
της πόλης χρήσεων τουρισμού, εμπορίου, υπηρεσιών, κατοικίας.

Στο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος για οικονομίες κλίμακας και στέγαση υπηρεσιών του
ευρύτερου δημοσίου, ενώ ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος πρόσκλησης προς ιδιώτες για στοχευμένες
χρήσεις. Το πιλοτικό πρόγραμμα θεωρείται μέχρι στιγμής επιτυχές, και επεκτείνεται στην πόλη του
Πειραιά για 30 περίπου ακίνητα στο seafront και στην πόλη του Βόλου σε μεγάλα πρώην βιομηχανικά
ακίνητα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Οικονομία και Ανάπτυξη






Νέος αναπτυξιακός νόμος: α) Προκήρυξη επόμενων κύκλων των ήδη ενεργοποιημένων καθεστώτων
και ενεργοποίηση των καθεστώτων «Ενισχύσεις Καινοτομικού χαρακτήρα για ΜΜΕ», «Συνέργειες
και Δικτυώσεις» και «Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά σχέδια», β) Δημιουργία Ταμείου
Συμμετοχών (Fund of Funds) με διαχειριστή την ΤΑΝΕΟ ΑΕ, και στόχο τη συμμετοχή σε ΜΜΕ υπό
δυσκολία, αλλά με προοπτικές ανάπτυξης, γ) αξιολόγηση του συνόλου των καθεστώτων του
αναπτυξιακού νόμου ώστε να διερευνηθεί η επίτευξη των τεθέντων στόχων και η τυχόν
αναμόρφωσή τους.
Χρηματοδότηση από πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες για την παροχή ρευστότητας προς τις
μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.
Μόχλευση πόρων των διαρθρωτικών ταμείων. Εντός του 2018 θα ολοκληρωθεί η επιλογή των
ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών για το ταμείο επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και το
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Ταμείο Υποδομών (Infrafof) και θα υπογραφούν οι επιμέρους επιχειρησιακές συμφωνίες.
Ταυτόχρονα το 2018 είναι σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ´ οίκον"
αλλά και του EquiFund (Tαμείο επενδυτικών Συμμετοχών).
Αναμόρφωση του νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων με στόχο την προσέλκυση άμεσων ξένων και
μεγάλων εγχώριων επενδύσεων.
Δημιουργία καθεστώτος ενισχύσεων για έργα έρευνας και ανάπτυξης για τα κέντρα παροχής
ενδοομιλικών υπηρεσιών.
Ολοκλήρωση της «Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2018-2021»
Υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη των εξαγωγών και τη διεύρυνση της εξαγωγικής
βάσης της Ελληνικής Οικονομίας.
Μεταρρύθμιση για την απλούστευση των επιμέρους διαδικασιών αδειοδότησης των οικονομικών
δραστηριοτήτων και σχέδιο δράσης για την άσκηση εποπτείας και τη διαδικασία ελέγχου των
οικονομικών δραστηριοτήτων. Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων.
Υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Δράσης σε κρίσιμους Βιομηχανικούς Κλάδους με
σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση του εθνικού ΑΕΠ, με πιλότο τον κλάδο της εγχώριας
φαρμακοβιομηχανίας.
Δημιουργία φορέα για τη διασύνδεση των κλάδων Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας - Τουρισμού.
Επέκταση των Υπηρεσιών μίας στάσης στο σύνολο του κύκλου ζωής της επιχείρησης, δημιουργία
παρατηρητηρίου επιχειρηματικότητας.
Αναβάθμιση λειτουργιών και υποδομών του ΕΣΗΔΗΣ.
Τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Ελληνικού Σήματος, ανάπτυξη
σύγχρονης Πλατφόρμας Καταναλωτή και τηλεφωνικής γραμμής 1520, αναμόρφωση του συστήματος
εποπτείας της αγοράς και αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας του ΣΥΚΑΠ.
Ψηφιοποίηση του μητρώου εμπορικών σημάτων, με σκοπό την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση του
κύκλου ζωής των εμπορικών σημάτων.
Ψήφιση Νόμου, ίδρυση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.
Σύνταξη Εθνικής Στρατηγικής για την επίλυση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων
και ευρύτερα του ιδιωτικού χρέους.
Σχεδιασμός σημαντικών αναπτυξιακών έργων, σε συνεργασία με Υπουργεία, Δήμους και
Περιφέρειες σε τομείς όπως κοινωνικές υποδομές, διαχείριση απορριμμάτων, περιβάλλον,
αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας κ.ά. αξιοποιώντας το εργαλείο ΣΔΙΤ.

Τουρισμός






Αναβάθμιση του ΕΟΤ, του εθνικού φορέα υλοποίησης της Εθνικής και Περιφερειακής Τουριστικής
Πολιτικής για την προώθηση και προβολή της Ελλάδας διεθνώς, με νέο οργανόγραμμα που ενισχύει
τις δομές του και ενδυναμώνει το ρόλο του. Αξιοποίηση επιπλέον κονδυλίων για την προβολή της
χώρας και του τουριστικού της προϊόντος στο εξωτερικό και ισχυροποίηση του nation brand στο
πλαίσιο του τριετούς στρατηγικού σχεδίου για την Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική που
αποφασίσθηκε από το Συμβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής (ΣΕΕΠ) υπό τον Πρωθυπουργό.
Εισαγωγή και αξιοποίηση, εκ μέρους του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, με την υποστήριξη του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σύγχρονων τεχνολογικών
εργαλείων στην άσκηση της τουριστικής πολιτικής.
Πρόταση για δημιουργία νέου φορέα για την τουριστική εκπαίδευση (ΝΠΔΔ) σε συνεργασία με το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που: (α) θα αναβαθμίσει τα προγράμματα
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σπουδών των ΑΣΤΕ και των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού, (β) θα ενισχύσει τη λειτουργία της Σχολής
Ξεναγών Αθηνών και θα προχωρήσει στην επαναλειτουργία των Σχολών Ξεναγών Θεσσαλονίκης και
Κέρκυρας, (γ) θα έχει την ευθύνη των προγραμμάτων κατάρτισης και μετεκπαίδευσης εργαζομένων
και εποχιακά ανέργων για την ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα του
τουρισμού, και (δ) θα αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Τουρισμού μέσω
διαγωνιστικής διαδικασίας με σκοπό τη χρηματοδότηση δράσεων τουριστικής εκπαίδευσης.
Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσω: (α) της ανάπτυξης ολοκληρωμένων, θεματικών
τουριστικών προϊόντων και προώθησής τους ανά αγορά στόχο και (β) εθνικών συμφωνιών με
διεθνείς Tour Operators και αεροπορικές εταιρίες (απευθείας πτήσεις).
Προσέλκυση επενδυτών μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας με στόχο την αξιοποίηση των τουριστικών
λιμένων (μαρινών, τουριστικών καταφυγίων). Προβολή και προώθηση της Ελλάδας ως ταξιδιωτικού
προορισμού στις βασικές αγορές στόχο και σε νέες αγορές.
Ενεργοποίηση του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού και του Παρατηρητηρίου Τουρισμού /
Αξιοποίηση στατιστικών δεδομένων και υλικού τεκμηρίωσης για τον κλάδο του τουρισμού σε
συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ.
Ισχυροποίηση του θεσμικού ρόλου της Ελλάδας στα παγκόσμια κέντρα αποφάσεων και πολιτικών
για τον τουρισμό μέσω της συμμετοχής του Υπουργείου Τουρισμού σε διεθνή fora (ΟΟΣΑ, WTTC,
UNWTO).
Ολοκλήρωση των δράσεων ενίσχυσης της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω του
εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων και της ίδρυσης νέων.
Υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων με δικαιούχους τους ΟΤΑ (εκ νέου χρήση δημοτικών
ακινήτων, αναβάθμιση δημοτικών εγκαταστάσεων ιαματικών πηγών, δημιουργία πολυλειτουργικών
πάρκων) για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού σε τοπικό επίπεδο, αξιοποιώντας τα
ιδιαίτερα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της κάθε Περιφέρειας.
Στήριξη των νησιών του Αν. Αιγαίου (Σάμος, Χίος, Λέσβος, Κως και Λέρος) μέσω στοχευμένων
δράσεων τουριστικής προβολής για τη βελτίωση της παγκόσμιας εικόνας τους ως ελκυστικών
προορισμών και ενίσχυση των τουριστικών ροών από το εξωτερικό.

Υπουργείο Εσωτερικών







Ενίσχυση πολιτικών για την υλοποίηση έργων που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ίσες
ευκαιρίες μεταξύ των φύλων και για την προάσπιση της κοινωνικής συνοχής και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Χρηματοδότηση έργων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαχείρισης
θεμάτων Ιθαγένειας τόσο σε επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Αναβάθμιση της διαδικασίας στοχοθεσίας των προϋπολογισμών των ΟΤΑ από το Παρατηρητήριο
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Θα εφαρμοστεί άμεσα η νέα διαδικασία οικονομικής
στοχοθεσίας των ΟΤΑ, η οποία θα είναι προσανατολισμένη στην πρόληψη των δημοσιονομικών
κινδύνων και στη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας του συνόλου των ΟΤΑ. Με τη νέα
διαδικασία, τα κριτήρια στοχοθέτησης και παρακολούθησης απλοποιούνται και καθίστανται πιο
ουσιαστικά. Επιπροσθέτως, η διαδικασία παρακολούθησης θα ενσωματωθεί στον Κόμβο
Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, με στόχο τη μείωση του διοικητικού βάρους για
το σύνολο των εμπλεκομένων.
Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κόμβου Διαλειτουργικότητας. Είναι ήδη σε εξέλιξη η
ένταξη των οικονομικών στοιχείων του συνόλου των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Η ολοκλήρωση του εγχειρήματος θα συμβάλλει στη μείωση του
διοικητικού φόρτου για τους εμπλεκομένους φορείς, στην περαιτέρω προτυποποίηση και
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αυτοματοποίηση των ελέγχων και στη μείωση του χρόνου και του κόστους επεξεργασίας των
στοιχείων και εκτέλεσης των διοικητικών εργασιών. Ταυτόχρονα έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση
από το ΕΣΠΑ για την υλοποίηση έργου αναβάθμισης του Κόμβου και ανάδειξής του σε βασικό
εργαλείο άσκησης του ρόλου των οργάνων που εμπλέκονται στη δημοσιονομική εποπτεία και τον
έλεγχο των ΟΤΑ.
Επικαιροποίηση των διατάξεων περί οικονομικής διοίκησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,
με την έκδοση προεδρικού διατάγματος, το οποίο θα αντικαταστήσει το β.δ. της 17-5/15-6-1959.
Κωδικοποίηση και συστηματοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κρατήσεων για την
εκκαθάριση των δαπανών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με παράλληλη πρόβλεψη ενός
μηχανισμού συνεχούς επικαιροποίησης αυτών.
Επικαιροποιείται και απλοποιείται η νομοθεσία που διέπει την βεβαίωση και είσπραξη των
θεσμοθετημένων εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την ενίσχυση της φορολογικής
αποκέντρωσης και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, διαφανούς και δίκαιου φορολογικού καθεστώτος
σε τοπικό επίπεδο.
Κωδικοποιείται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα έσοδα των ΟΤΑ, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους
πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα 2014-2020».
Θεσμοθέτηση Ηλεκτρονικής Βάσης Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ, με στόχο τη βέλτιστη
διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους και τη δυνατότητα επιτελικού σχεδιασμού
και υλοποίησης αναπτυξιακών δράσεων.
Συγκροτούνται και υλοποιούνται δύο νέα επενδυτικά προγράμματα για τους ΟΤΑ της χώρας
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και ΙΙ), με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης,
τη βελτίωση των υποδομών, την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της τοπικής οικονομίας, συνολικού προϋπολογισμού 2,3 δις ευρώ για την πενταετία 2018-2022.
Αναμόρφωση των Δομών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με εξορθολογισμό των θέσεων ευθύνης,
καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτές και ποιοτικότερη παροχή
υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Επαναπροσδιορισμός των ασκούμενων αρμοδιοτήτων από την Κεντρική και Περιφερειακή κρατική
διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από την καταγραφή και επεξεργασία των αρμοδιοτήτων
τους
Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων / εφαρμογών διαβούλευσης των ΟΤΑ με τους πολίτες και
τους εκπροσώπους τοπικών φορέων τους καθώς και διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών
(ενδεικτικά: υποβολή αιτήσεων, έκδοση πιστοποιητικών) μεταξύ ΟΤΑ και πολιτών με στόχο την
εμβάθυνση της Δημοκρατίας.
Θωράκιση της Νομιμότητας μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος
διασύνδεσης των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ μεταξύ τους, αλλά και με το ΣΕΕΔΔ, το
Συνήγορο του Πολίτη και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Σχεδιασμός προγραμμάτων επιμόρφωσης των μονίμων υπαλλήλων των ΟΤΑ, των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, των ΑΥΕ - ΟΤΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και σχεδιασμός προγραμμάτων
εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των αιρετών.

Περιβάλλον και Ενέργεια

Στον τομέα της Ενέργειας και των Ορυκτών Πόρων, έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να αναληφθούν
δράσεις, που σχετίζονται με τα εξής:
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Επίτευξη των Εθνικών και Ευρωπαϊκών στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Μεταβολή του ενεργειακού μείγματος, με σταδιακή αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ, μείωση της
συμμετοχής του λιγνίτη και αξιοποίησης του φυσικού αερίου ως «καύσιμου γέφυρα». Ενεργοποίηση
Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα και κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια
και το Κλίμα.
Εφαρμογή του νέου πλαισίου διαγωνισμών για τη στήριξη των μονάδων ΑΠΕ. Επανεκτίμηση του
πλαισίου το 2020.
Δημιουργία νέας οντότητας ανταλλαγής ενέργειας (HENEX) για τη χονδρική αγορά ενέργειας.
Ενεργοποίηση των τεσσάρων επιμέρους αγορών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και πλήρη
λειτουργία του Target Model.
Προώθηση πρωτοβουλιών ενεργειακής εξοικονόμησης. Αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της
χώρας στη βάση της Οδηγίας 27. Μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας για τις ΜΜΕ. Αναβάθμιση
υποδομών για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κλάδο των μεταφορών.
Επάρκεια και ασφάλεια εφοδιασμού για το σύνολο της χώρας. Διασύνδεση των νησιών, ιδιαίτερα
των μεγαλύτερων, με το ηπειρωτικό σύστημα. Μέγιστη δυνατή διείσδυση των ΑΠΕ σε μικρότερα
νησιά που δεν θα συνδεθούν. Προώθηση της Πρωτοβουλίας για τα Ενεργειακά Νησιά και τα
«Έξυπνα» Νησιά.
Ανάδειξη της χώρας σε ενεργειακό διαμετακομιστικό κόμβο, μέσω της κατασκευής αγωγών φυσικού
αερίου (ΤΑΡ, IGB, EastMed, Poseidon) και σχετικών υποδομών (Διαμετακομιστικός Σταθμός
Αλεξανδρούπολης, υποδομές CNG, αναβάθμιση Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου
Ρεβυθούσας).
Αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας και ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών, μέσα από
την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τον ενεργειακό συμψηφισμό και τις Ενεργειακές
Κοινότητες.
Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και επέκταση του δικτύου.
Εφαρμογή του νέου στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη της ΔΕΗ. Εφαρμογή της απόφασης του
Ευρωδικαστηρίου σχετικά με την πρόσβαση στον λιγνίτη.
Ανάπτυξη συστήματος «Πράσινων Πιστοποιητικών» στην αγορά ενέργειας.
Εκσυγχρονισμός του πλαισίου έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων. Αναβάθμιση της ΕΔΕΥ και
προσέλκυση ξένων και εγχώριων επενδύσεων, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον και την
προστασία του περιβάλλοντος.
Αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ.
Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τη γεωθερμία.
Υιοθέτηση πλέγματος πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας (ΚΟΤ, ταμείο
επανασύνδεσης) και τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους (ελάφρυνση ΥΚΩ, «πάγωμα» ΕΤΜΕΑΡ,
μείωση ΠΧΕΦΕΛ).

Αντιστοίχως, στον τομέα της Χωροταξίας και του Περιβάλλοντος προωθούνται:








Ολοκλήρωση των Μεταρρυθμίσεων Χωροταξικού Σχεδιασμού και εφαρμογή της δευτερεύουσας
νομοθεσίας για το νέο θεσμικό πλαίσιο.
Αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού.
Σχεδιασμός τοπικών χωρικών σχεδίων για όλη τη χώρα.
Διαμόρφωση Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό, για τον Ορυκτό Πλούτο
και για τις Ιχθυοκαλλιέργειες.
Αναμόρφωση Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και
για τη Βιομηχανία.
Εφαρμογή νέου θεσμικού πλαισίου για τον θαλάσσιο χωρικό σχεδιασμό.
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Πλήρης λειτουργικότητα του νέου φορέα για το Κτηματολόγιο.
Εφαρμογή χωριστής διαλογής στην πηγή και προώθηση της ανακύκλωσης.
Λειτουργία υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με ελαχιστοποίηση της
ταφής.
Κατασκευή και λειτουργία υποδομών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και ηλεκτρονικού
μητρώου αποβλήτων.
Έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων για όλους τους οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των
2000 κατοίκων (Οικισμοί Γ’ προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ).
Ολοκλήρωση του έργου των δασικών χαρτών και κύρωσή τους στο σύνολο της χώρας έως το 2020.
Ολοκλήρωση της 20-ετούς Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση με στόχο την αειφόρο διαχείριση και την
αύξηση της συνεισφοράς τους στο ΑΕΠ της χώρας.
Ολοκλήρωση περιφερειακών σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και λειτουργία εθνικού
παρατηρητηρίου.
Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία και Προώθηση Δράσεων Κυκλικής Οικονομίας.
Στελέχωση με προσωπικό αορίστου χρόνου και ενίσχυση με εξοπλισμό όλων (νέων και διευρυμένων)
των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
Στήριξη αναπτυξιακών δράσεων για τη δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών σε καθεστώς
χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης.

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής












Ενίσχυση της ναυτιλιακής διπλωματίας και ανάπτυξη των διμερών ναυτιλιακών μας σχέσεων με
ενεργό ρόλο και παρουσία στους διεθνείς οργανισμούς.
Σχεδιασμός και εφαρμογή εθνικής λιμενικής πολιτικής, με στόχο την ανάπτυξη της λιμενικής
υποδομής μας, την ενίσχυση του ρόλου των ελληνικών λιμένων στο εθνικό και περιφερειακό διεθνές
μεταφορικό σύστημα και την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών
προς τους χρήστες, με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ε.Ε, του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων EFSI και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων για επενδύσεις
βελτίωσης και ανάπτυξης στους ελληνικούς λιμένες.
Αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών θαλασσίου τουρισμού με
δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας και του yachting.
Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται διεθνώς στους λιμένες και στους σταθμούς
εξυπηρέτησης πλοίων, φορτίων, επιβατών και χερσαίων μεταφορικών μέσων, με στόχο την
υιοθέτηση και ανάπτυξή τους στους ελληνικούς λιμένες.
Εκμετάλλευση των χερσαίων χώρων της ζώνης Λιμένα και αξιοποίηση της περιουσίας των
Οργανισμών Λιμένων Α.Ε και των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.
Διαφύλαξη της εδαφικής συνοχής και διασύνδεση μεταξύ των νησιωτικών περιοχών και της
ενδοχώρας, μέσω των επιδοτήσεων άγονων γραμμών διασφαλίζοντας ένα αποτελεσματικό σύστημα
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.
Εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου με στόχο την προστασία της νησιωτικότητας και την
εφαρμογή ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής για τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας.
Κάλυψη αναγκών υδροδότησης των νησιών και ενίσχυση των υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης
στα νησιά.
Aναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και επιμόρφωση των ναυτικών, βελτίωση των διοικητικών
λειτουργιών των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.
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Oικονομική ενίσχυση των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, κατά τη διάρκεια της
πρώτης εκπαιδευτικής τους ναυτολόγησης μέσω της χορήγησης του μηνιαίου εκπαιδευτικού
επιδόματος Πρακτικής Άσκησης.
Επιμόρφωση και κατάρτιση Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού με την υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων για την κατάρτιση ανέργων ναυτικών και την παροχή
επαγγελματικής πιστοποίησης.
Στήριξη των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού με παροχή σίτισης και παροχή
στεγαστικού επιδόματος σε σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).
Ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας.
Αναδιαμόρφωση του πλαισίου διενέργειας επιθεωρήσεων και μετασχηματισμός του Κλάδου
Επιθεωρήσεων Πλοίων σε έναν αποτελεσματικό εποπτικό φορέα των Εξουσιοδοτημένων
Αναγνωρισμένων Οργανισμών (Νηογνώμονες).
Πιστοποίηση, εκπαίδευση και διατήρηση της επάρκειας των επιθεωρητών/ ελεγκτών του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Προστασία και διαχείριση των θαλασσίων συνόρων της χώρας μας, σε συνάρτηση με τις
προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και επιχειρησιακή συνεργασία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τον
Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής FRONTEΧ.
Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων, μέσω της
ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ) και της
αξιοποίησης πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.
Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
Διασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με την
υλοποίηση προμηθειών επιχειρησιακού εξοπλισμού, μέσων και συστημάτων με την αξιοποίηση
πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.
Αναβάθμιση των συστημάτων επικοινωνιών, δορυφορικού εντοπισμού και διασφάλιση παροχής
υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου και Ασφάλειας, με σκοπό την έρευνα
και διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας.
Συντήρηση, αναβάθμιση / αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης πτητικών
μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και εκπαίδευση ιπτάμενου προσωπικού.
Επισκευή και συντήρηση κτιριακών υποδομών λιμενικών αρχών και ενεργειακή αναβάθμισή τους.
Διασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης των στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των μελών οικογενείας τους.
Μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με την εισαγωγή του
θεσμού των πανελληνίων εξετάσεων και την ένταξη των σχολών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στην ανώτατη βαθμίδα
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Υλοποίηση δράσεων συγχρηματοδοτημένων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
(Ε.Τ.Θ.Α.) με στόχο την παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Μεταναστευτική Πολιτική






Η πλήρης ανάπτυξη του υπουργείου, με εξασφάλιση τόσο του απαιτούμενου προσωπικού όσο και
των απαραίτητων, κατάλληλων εγκαταστάσεων (κτίριο).
Η εξασφάλιση των απαραίτητων τεχνικών υποδομών (ηλεκτρονικά μηχανήματα, πληροφοριακά
συστήματα, διασυνδέσεις κ.λπ.), ώστε το υπουργείο στο σύνολό του και να εκπληρώνει την ιδιαίτερη
αποστολή του αλλά και να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κυβερνητικής πολιτικής
για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Η δημιουργία καινοτόμων εργαλείων διαμόρφωσης και παρακολούθησης πολιτικών.
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Η περαιτέρω επέκταση και διακλάδωση στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας των Αυτοτελών
Υπηρεσιών του Υπουργείου, της Υπηρεσίας Ασύλου και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών και των Επιτροπών της.
Η συνεχής ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των Αυτοτελών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
Η επιδίωξη για επέκταση στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας και συνέχιση εφαρμογής του
προγράμματος επιδοτούμενης ενοικίασης διαμερισμάτων για τη διαμονή αιτούντων Άσυλο, με
ενδεχόμενη εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος (εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο μεσομακροπρόθεσμα) και για τους πρόσφυγες. Αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση σε μόνιμη
βάση του Εθνικού Συστήματος Υποδοχής και θα είναι σύμφωνο με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο
αναφορικά με τις υποχρεώσεις της Πολιτείας έναντι των αναφερόμενων ομάδων-στόχων.
Η πλήρης εφαρμογή της αναθεωρημένης Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη για τους πολίτες τρίτων
χωρών (νόμιμη μετανάστευση) και τους αιτούντες άσυλο.
Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής
Ένταξης, ιδίως σε πτυχές που άπτονται της έκδοσης του αυτοτελούς εγγράφου, της οικογενειακής
συνένωσης, αλλά και της εισόδου στελεχών επιχειρήσεων.

Πολιτισμός

Οι διαρθρωτικές δράσεις και πολιτικές του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού υπηρετούν τους
ακόλουθους στρατηγικούς στόχους:

1. Διασφάλιση της προστασίας, της ανάδειξης και του δημόσιου χαρακτήρα της πολιτιστικής
κληρονομιάς
2. Μεγιστοποίηση και κινητοποίηση των εσόδων από την αποτελεσματική διαχείριση της πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Στην κατεύθυνση αυτή, δρομολογούνται οι ακόλουθες δράσεις, οι οποίες πρόκειται να έχουν,
παράλληλα, σημαντική συμβολή στην επίτευξη των στόχων του ΜΠΔΣ 2019 – 2022.





Επικαιροποίηση της τιμολογιακής πολιτικής εισιτηρίων, των δικαιωμάτων εισόδου (μειωμένη και
ελεύθερη είσοδος) και των ημερών ελεύθερης εισόδου για τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία
και τα μνημεία, καθώς και των ημερών που παραμένουν κλειστά.
Επικαιροποίηση του πλαισίου για τις διαδικασίες και τα τέλη παραχώρησης των αρχαιολογικών
χώρων, των μουσείων και των μνημείων.
Ανάπτυξη εκδόσεων και πολιτιστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και αισθητικής προς διάθεση
στα πωλητήρια των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των μνημείων, καθώς και στις μεγάλες
πύλες εισόδου της χώρας.
(α) Διαμόρφωση της οπτικής ταυτότητας και επικοινωνίας των αρχαιολογικών χώρων, των
μουσείων και των μνημείων.
(β) Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός των εκδόσεων και των ενημερωτικών εντύπων που
απευθύνονται στους επισκέπτες - περιηγητές.
(γ) Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εκδόσεων και ψηφιακών εφαρμογών ξενάγησης – περιήγησης.
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(δ) Ανάπτυξη σειρών σύγχρονων χρηστικών αντικειμένων, εμπνευσμένων από τους
συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία στα οποία θα διατίθενται.
(ε) Υπηρεσίες μεταφοράς στο εσωτερικό και το εξωτερικό (domestic courier / international
transportation services).
(στ) Ηλεκτρονικές πωλήσεις (e-commerce).







Κατάρτιση και υλοποίηση προγράμματος αξιοποίησης των αναψυκτηρίων αρχαιολογικών χώρων,
μουσείων και μνημείων, καθώς και ακινήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ιδίως για
την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών εστίασης υψηλής ποιότητας και την πραγματοποίηση
πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Συνδυασμένη εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων
(Enterprise Resource Planning - ERP), ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-Ticket), συστήματος ελέγχου
πρόσβασης (Access Control) και συστήματος διαχείρισης πωλήσεων (Retail Management System)
στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία.
Νέος Οργανισμός του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ).22
Επίλυση χρονιζόντων θεμάτων του Μουσείου Ακρόπολης.
(α) Λύση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου της Ακρόπολης και απορρόφησή του από το
Μουσείο της Ακρόπολης.
(β) Επικαιροποίηση του οργανογράμματος του Μουσείου.
(γ) Εναρμόνιση δικαιωμάτων εισόδου (μειωμένη και ελεύθερη είσοδος) και ημερών ελεύθερης
εισόδου μεταξύ των αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και μνημείων και του Μουσείου Ακρόπολης,
καθώς και των ημερών που παραμένουν κλειστά (βλ. παραπάνω).
(δ) Επικαιροποίηση της τιμολογιακής πολιτικής εισιτηρίων του Μουσείου Ακρόπολης με βάση τις
κατευθυντήριες για τους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία (βλ.
παραπάνω).
(ε) Απόδοση ποσοστού από τις εισπράξεις των εισιτηρίων του Μουσείου Ακρόπολης στο Ταμείο
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του Μουσείου,
προκειμένου να συμβάλλει στη χρηματοδοτική στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.



Αναδιοργάνωση, λειτουργική αναβάθμιση και εξοικονόμηση κόστους των εποπτευόμενων φορέων
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Σύγχρονου Πολιτισμού):
(α) Θέσπιση οργανογραμμάτων, περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και κανονισμών λειτουργίας.
Διάκριση της καλλιτεχνικής διεύθυνσης από τη διοικητική οργάνωση και την οικονομική διαχείριση.
(β) Απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών.
(γ) Κατάρτιση και παρακολούθηση υλοποίησης επιχειρησιακών σχεδίων (business plans).
(δ) Οικονομίες κλίμακας μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες για προμήθειες, εργασίες και
υπηρεσίες.

22

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) εισπράττει τα έσοδα από τους αρχαιολογικούς
χώρους, τα Μουσεία και τα μνημεία της χώρας. Με τα έσοδα αυτά το ΤΑΠ στηρίζει χρηματοδοτικά τον Τομέα
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρχαιολογική Υπηρεσία),
αναδιανέμοντας τα πλεονάσματα που δημιουργούν οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία και τα μνημεία μεγάλης
επισκεψιμότητας, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία και όλων των υπόλοιπων.
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(ε) Συνεργασίες με το Εθνικό Τυπογραφείο και το Τυπογραφείο της Βουλής των Ελλήνων για την
κάλυψη των αναγκών σε εκτυπώσεις (εκδόσεις, ενημερωτικά έντυπα, φυλλάδια, προγράμματα
εκδηλώσεων κ.λπ.).




Ένταξη κτηρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και εποπτευόμενων φορέων του σε
προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας δημοσίων κτηρίων.
Επικαιροποίηση του πλαισίου για τις πολιτιστικές χορηγίες, με στόχο την κινητοποίηση πόρων για
την ενίσχυση του πολιτισμού σε μεγάλη και μικρή κλίμακα.

Αθλητισμός











Εκπόνηση ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για την συντήρηση / βελτίωση των αθλητικών
εγκαταστάσεων ανά την επικράτεια.
Ανάληψη διεθνών αθλητικών διοργανώσεων σε περισσότερα αθλήματα.
Ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού.
Διενέργεια Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα, 2019.
Διενέργεια Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κωπηλασίας στην λίμνη Ιωαννίνων, 2019.
Νέο θεσμικό πλαίσιο για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου για τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των συμμετεχόντων στο επαγγελματικό
αθλητισμό και τον έλεγχο χειραγώγησης των αγώνων.
Αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες προς τις ομοσπονδίες το 2019 (προ ολυμπιακή χρονιά) και το
2020 (Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο).
Ενσωμάτωση προσφύγων, ρομά και άλλων κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων μέσω του αθλητισμού.
Εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τον αθλητισμό.

Δράσεις υπό την εποπτεία και αρμοδιότητα του Υπουργού Επικρατείας αρμόδιου για θέματα
Καθημερινότητας του Πολίτη





Λειτουργία της ομάδας για θέματα καθημερινότητας, που αναλαμβάνει τη στήριξη των πολιτών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την οργανωτική και διοικητική
αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και ζητούν βοήθεια ώστε αυτά να επιλυθούν. Επίσης
αυτή η ομάδα αναλαμβάνει τη συγκέντρωση και αξιολόγηση θεμάτων που απασχολούν την
καθημερινότητα των πολιτών, συντονίζει και παρακολουθεί δράσεις για την επίλυσή τους, προτείνει
και προωθεί ανάληψη κυβερνητικών πρωτοβουλιών σε θέματα ποιότητας ζωής.
Σύσταση και λειτουργία, με συνεποπτεία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, της εταιρείας
ειδικού σκοπού ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε., υπό τη µορφή ανώνυµης εταιρείας του Δημοσίου, με
σκοπό να επιτευχθεί συντονισμένα και κατά προτεραιότητα η ταχύρρυθμη υλοποίηση αναπλάσεων
στην πόλη της Αθήνας και στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των υπό ανάπλαση περιοχών, την
τόνωση της κοινωνικής συνοχής και την οικονομική τους ανάπτυξη. Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει
την ανάπλαση των «Προσφυγικών» της Λ. Αλεξάνδρας και το Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας.
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου –Treasury Single Account (TSA)

Αναφορικά με την κεντρική διοίκηση, ο στόχος της συγκέντρωσης των διαθεσίμων σε έναν ενιαίο
λογαριασμό στην κεντρική τράπεζα έχει επιτευχθεί μέσω του κλεισίματος λογαριασμών που τηρούντο
σε εμπορικές τράπεζες και της μεταφοράς των υπολοίπων τους στον ενιαίο λογαριασμό
θησαυροφυλακίου, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Όσο αφορά τους λοιπούς φορείς, της Κεντρικής και Γενικής
Κυβέρνησης, τα περισσότερα υπόλοιπα των λογαριασμών τους έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα Ελλάδος
και είναι διαθέσιμα για διαχείριση μέσω συναλλαγών repo μεταξύ ΤτΕ και ΟΔΔΗΧ. Οι εξελίξεις αυτές
έχουν οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση της ρευστότητας της ΓΚ στην οποία έχει πρόσβαση το κράτος και
σε περιορισμό των χρηματοδοτικών αναγκών του.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν τη μεταφορά των υπόλοιπων ποσών που τηρούνται ακόμα στις
εμπορικές τράπεζες, την έναρξη προβλέψεων ταμειακών ροών για μεγάλους φορείς της ΓΚ, την τακτική
παρακολούθηση των υπολοίπων τους στις εμπορικές τράπεζες και την καταβολή των επιχορηγήσεων
από τον τακτικό προϋπολογισμό σε λογαριασμούς των φορέων που τηρούνται στην Τράπεζα της
Ελλάδος. Μεσοπρόθεσμα ο στόχος είναι η συγκέντρωση των διαθεσίμων στον ενιαίο λογαριασμό
θησαυροφυλακίου ώστε να υφίσταται η δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαχείρισης της ρευστότητας
της Γενικής Κυβέρνησης και η βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων ώστε να υποστηρίζουν τέτοιες
συναλλαγές. Με τη μεταρρύθμιση αυτή θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η αποτελεσματικότητα της
διαχείρισης διαθεσίμων και θα προωθηθεί η σύνδεσή της με τη διαχείριση του χρέους.

Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης

Η ορθή καταγραφή και παρακολούθηση των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς
τρίτους, καθώς και η ομαλή εξόφληση αυτών αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του
Υπουργείου Οικονομικών, δεδομένου ότι συμβάλλουν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των φορέων, στην
εξυγίανση των προϋπολογισμών τους, αλλά και στην τόνωση της ρευστότητας της οικονομίας. Το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους συλλέγει και δημοσιεύει σε μηνιαία βάση στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις (υποχρεώσεις που δεν έχουν πληρωθεί μετά την παρέλευση 90 ημερών από την
ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησής τους) της Γενικής Κυβέρνησης.

Η εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από το 2011 έως και το Δεκέμβριο του 2017 παρουσιάζεται
στον πίνακα 2.3.
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Πίνακας 2.3 - Εξέλιξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Γενικής Κυβέρνησης
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
Δεκ. 2011
Κρατικός Π/Υ

Δεκ. 2012

Δεκ. 2013

Δεκ. 2014

Δεκ. 2015

Δεκ. 2016

Δεκ. 2017

851

793

221

157

451

163

147

Τοπική Αυτοδιοίκηση

1.191

1.176

428

280

312

327

236

Οργανισμοί Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΟΚΑ)*

4.033

4.759

2.653

1.835

2.745

2.346

1.514

Νοσοκομεία*

1.298

1.765

687

607

931

450

299

381

350

262

197

257

419

352

7.755

8.841

4.251

3.076

4.696

3.704

2.549

901

724

519

755

1.283

1.226

765

8.656

9.565

4.769

3.831

5.979

4.930

3.314

Λοιπά Νομικά Πρόσωπα
Γενική Κυβέρνηση
Εκκρεμείς Επιστροφές Φόρων
Σύνολο

* Στο ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων περιλαμβάνονται ποσά που αφορούν rebate και
clawback, τα οποία δεν έχουν ακόμα συμψηφιστεί.
Σημ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Το 2015 παρατηρήθηκε αύξηση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων η οποία αποδίδεται κατά κύριο λόγο
στους περιορισμούς ρευστότητας, καθώς και σε καθυστερήσεις στις ενδοκυβερνητικές ροές
συναλλαγών μεταξύ ΟΚΑ, ΕΟΠΥΥ και Νοσοκομείων που δεν επέτρεψαν την ομαλή πορεία αποπληρωμής
των ανωτέρω υποχρεώσεων.

Από τον Ιούλιο του 2016, στο πλαίσιο της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και με τη
χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), υλοποιείται πρόγραμμα
εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και
των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφών φόρων. Επιπλέον, στις αρχές του 2017, προβλέφθηκε η
χρηματοδότηση των ΟΚΑ και για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Από την έναρξη του προγράμματος εκκαθάρισης ως το τέλος Μαρτίου 2018 έχουν μεταφερθεί περίπου
3.994,5 εκατ. ευρώ προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (πίνακας 2.4), ενώ έχουν διατεθεί 606,5
εκατ. ευρώ για την εξόφληση εκκρεμών επιστροφών φόρων και 895,0 εκατ. ευρώ για την εκκαθάριση
εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.
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Από τα ποσά αυτά οι πληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους των φορέων Γενικής
Κυβέρνησης ανέρχονται σε 3.743,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές επιστροφών φόρων και εκκρεμών
αιτήσεων συνταξιοδότησης ανέρχονται σε 597,0 εκατ. ευρώ και 661,8 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Συνολικά από την έναρξη του προγράμματος εκκαθάρισης ως και το τέλος Μαρτίου 2018 έχουν διατεθεί
στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 5.496,0 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν αποπληρωθεί μέσω του
προγράμματος εκκαθάρισης 5.002,3 εκατ. ευρώ. Οι χρηματοδοτήσεις και οι πληρωμές ανά έτος
απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 2.4

Χρηματοδότηση – Πληρωμές

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Γενικής Κυβέρνησης
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
Ιαν.Μάρτιος
2018
Χρημ/ση

Ιαν.Μάρτιος
2018
Πληρωμές

Ιουλ.-Δεκ.
2016
Χρημ/ση

Ιουλ. - Δεκ.
2016
Πληρωμές

467,1

467,1

4,2

4,2

1,5

0,0

472,8

471,4

80,5

56,2

115,2

128,1

0,0

5,9

195,7

190,3

Οργανισμοί Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΟΚΑ)

1.096,8

922,3

500,8

527,3

158,2

86,0

1.755,8

1.535,6

Νοσοκομεία **

1.148,3

1.034,9

43,4

126,6

-13,8

0,0

1.177,9

1.161,5

270,0

267,7

122,2

117,0

-0,1

0,1

392,2

384,8

3.062,8

2.748,2

785,9

903,3

145,8

92,0

3.994,5

3.743,5

405,0

380,3

171,5

194,1

30,0

22,5

606,5

597,0

3.467,8

3.128,5

957,4

1.097,4

175,8

114,6

4.601,0

4.340,5

0,0

0,0

645,0

511,1

250,0

150,7

895,0

661,8

3.467,8

3.128,5

1.602,4

1.608,5

425,8

265,3

5.496,0

5.002,3

Κρατικός Π/Υ*
Τοπική Αυτοδιοίκηση

Λοιπά Νομικά Πρόσωπα
**
Γενική Κυβέρνηση
Επιστροφές Φόρων
Σύνολο Γεν. Κυβέρνηση
και Επιστροφές Φόρων
Εκκρεμείς Αιτήσεις
Συνταξιοδότησης
ΣΥΝΟΛΟ

2017
Χρημ/ση

2017
Πληρωμές

Σύνολο
Χρημ/ση

Σύνολο
Πληρωμές

* Ποσό ύψους 419,7 αφορά μόνο πιστώσεις, καθώς η πληρωμή συμψηφίστηκε με οφειλές προς το Δημόσιο. Το συνολικό ύψος χρηματοδοτήσεων
και πληρωμών σε καθαρή βάση προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού αυτού.
** Τα ποσά που εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο αναφέρονται σε επιστροφές επιχορηγήσεων στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
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Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται μηνιαίως από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων
των εκκρεμών επιστροφών φόρων, στο τέλος του 2017 ανέρχονταν σε 3.314 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας
μείωση κατά 2.665 εκατ. ευρώ περίπου, δηλαδή κατά 45% περίπου, σε σχέση με το τέλος του 2015.

Νέο σχέδιο λογαριασμών για τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (New Chart of Accounts)
Ο στόχος της εν λόγω μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία ενός ενιαίου σχεδίου λογαριασμών για όλους
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, έτσι ώστε να ξεπεραστεί ο κατακερματισμός που ισχύει σήμερα
(πέντε επιμέρους κλαδικά λογιστικά σχέδια που εφαρμόζονται σήμερα στον δημόσιο τομέα, με τα ΠΔ
80/1997, 205/1998, 315/1999, 146/2011 και 15/2011) και να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα και η
αξιοπιστία των δημοσιονομικών στοιχείων και εκθέσεων.

Η οικονομική ταξινόμηση του νέου σχεδίου λογαριασμών έχει ολοκληρωθεί και θα χρησιμοποιηθεί τόσο
στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, όσο και στη λογιστική. Η διοικητική ταξινόμηση έχει επίσης
ολοκληρωθεί, ενώ η διαδικασία αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος του ΓΛΚ ώστε να μπορεί
να υποστηρίξει τις απαραίτητες τροποποιήσεις βρίσκεται εν εξελίξει.

Παράλληλα προχωρούν οι εργασίες για τη λειτουργική ταξινόμηση που θα αποτελέσει τη βάση για τη
μετάβαση σε προϋπολογισμό προγραμμάτων.
Επίσης θα υπάρξει αναλυτική αντιστοίχιση μεταξύ της παλιάς και της νέας ταξινόμησης, ώστε να
διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και η συνέχεια των ιστορικών στοιχείων στις χρηματοοικονομικές και
δημοσιονομικές εκθέσεις του ΓΛΚ.

Το νέο σχέδιο λογαριασμών θα χρησιμοποιηθεί στην κεντρική διοίκηση για τον προϋπολογισμό του 2019
και σε επόμενα στάδιο η μεταρρύθμιση θα επεκταθεί σε όλη τη Γενική Κυβέρνηση. Με την υιοθέτηση
των αρχών δεδουλευμένης λογιστικής θα διασφαλιστεί πιο ακριβής απεικόνιση των οικονομικών
μεγεθών του κράτους και θα ξεπεραστούν οι όποιες στρεβλώσεις δημιουργούνται από τη χρήση
ταμειακής λογιστικής.
Επισκοπήσεις δαπανών
Η διεξαγωγή επισκοπήσεων δαπανών κρίθηκε επιβεβλημένη τόσο λόγω της ανάγκης εξορθολογισμού
των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης, όσο και στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση των
αναποτελεσματικοτήτων που προέκυψαν από τις οριζόντιες περικοπές δαπανών του προγράμματος
δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας. Τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων δαπανών ανάλογα με τις
εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες μπορούν να αξιοποιηθούν είτε για εξοικονομήσεις πόρων, είτε για
ανακατανομή δαπανών από σχετικά αναποτελεσματικές δράσεις προς ενίσχυση του κοινωνικού κράτους
ή ανακούφιση του φορολογικού βάρους των πολιτών.
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Σε αυτό το πλαίσιο, ολοκληρώθηκε το 2017 μια καθολική επισκόπηση δαπανών (τόσο στα Υπουργεία
όσο και στους εποπτευόμενους φορείς τους) μετά την πιλοτική φάση του 2016. Οι εξοικονομήσεις που
προέκυψαν ενσωματώθηκαν στον προϋπολογισμό του 2018, δημιουργώντας δημοσιονομικό χώρο για
την επέκταση της κοινωνικής προστασίας, κυρίως μέσα από την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά και
χαμηλά εισοδήματα. Πέραν της σύνδεσης της συγκεκριμένης επισκόπησης δαπανών με τη
χρηματοδότηση κοινωνικών δράσεων, αυτή αποτέλεσε και μια δομημένη προσπάθεια δημιουργίας
τεχνογνωσίας στα Υπουργεία και τους λοιπούς φορείς της ΓΚ για καλύτερη κοστολόγηση των δράσεών
τους και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τους, βάσει και της στόχευσης που υπάρχει για τις πολιτικές
του κάθε Υπουργείου για τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Η κυβερνητική βούληση για έμφαση στην αξιολόγηση από μηδενική βάση της χρήσης των δημόσιων
πόρων, αποτυπώθηκε στη σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών μιας καινούριας οργανικής μονάδας η
οποία θα έχει την ευθύνη για την οργάνωση επισκοπήσεων δαπανών στη Γενική Κυβέρνηση σε τακτική
βάση, βασιζόμενη στην ως τώρα εμπειρία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και σε βέλτιστες διεθνείς
πρακτικές, καθώς και για την παρακολούθηση της υλοποίησης των συμφωνηθεισών δράσεων και της
απόδοσης των εκτιμηθεισών εξοικονομήσεων, στο πλαίσιο της συνέχισης των προσπαθειών για
περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών.

Προϋπολογισμός απόδοσης (performance budgeting)

Το πλαίσιο κατάρτισης των προϋπολογισμών στη χώρα μας βασίζεται στην οικονομική κυρίως
ταξινόμηση με αναφορά σε διάφορες κατηγορίες δαπανών, αλλά με έλλειμμα συστηματικής
πληροφόρησης αναφορικά με την κατανομή των πόρων στις διάφορες πολιτικές, αλλά και με τα
αποτελέσματα που παράγουν οι δημόσιες δαπάνες. Αν και είχαν γίνει βήματα προς την εισαγωγή
προϋπολογισμού προγραμμάτων στο παρελθόν, η βαθιά δημοσιονομική κρίση οδήγησε σε αλλαγή
προτεραιοτήτων για τη δημοσιονομική διαχείριση.

Σηματοδοτώντας τις νέες προοπτικές ενόψει της εξόδου από την κρίση, το Υπουργείο Οικονομικών θα
σχεδιάσει και θα συντονίσει τις αναγκαίες δράσεις για τη μετάβαση σε προϋπολογισμό απόδοσης. Στην
κατεύθυνση αυτή θα είναι καθοριστικής σημασίας και η πλήρης εφαρμογή του νέου σχεδίου
λογαριασμών για τη ΓΚ, ειδικά με την εισαγωγή της λειτουργικής ταξινόμησης. Η ταξινόμηση αυτή θα
συμβάλλει στην ακριβή κατανομή των δαπανών σε κυβερνητικές λειτουργίες/προγράμματα. Οι
μεταρρυθμίσεις αυτές, με την εισαγωγή εργαλείων, όπως οι δείκτες αποτελεσματικότητας/
αποδοτικότητας, θα διαμορφώσουν το κατάλληλο πλαίσιο για την ουσιαστική αξιολόγηση της ορθής
χρήσης των δημόσιων πόρων και του αποτελέσματος των κυβερνητικών δράσεων, ενισχύοντας τη
διαφάνεια και την υπευθυνότητα στη δημόσια διαχείριση.

97

98

99

Από τις τρέχουσες εκτιμήσεις προκύπτει ότι το αποτέλεσμα του 2018 θα ανέλθει σε 0,4% του ΑΕΠ έναντι
0,6% του ΑΕΠ που είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό. Το πρωτογενές αποτέλεσμα εκτιμάται σε 3,8%
του ΑΕΠ έναντι 4,2% του ΑΕΠ στο σχέδιο του προϋπολογισμού μειωμένο κατά -0,4 ποσοστιαίες μονάδες
του ΑΕΠ.

Η αναθεώρηση του αποτελέσματος οφείλεται κυρίως στην διαφοροποίηση προς το χειρότερο των
μακροοικονομικών μεταβλητών σε σχέση με αυτές που προβλέπονταν στην εισηγητική του
προϋπολογισμού για το έτος 2018. Η αναθεώρηση των μακροοικονομικών μεταβλητών επηρέασε κυρίως
τις εκτιμήσεις των φορολογικών εσόδων καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών των ΟΚΑ. Επιπλέον,
έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω η εκτίμηση για επιστροφές φόρων με βάση τη διαμόρφωσή τους στο
έτος 2017.

Το κατά πρόγραμμα πρωτογενές αποτέλεσμα εκτιμάται σε 3,56% του ΑΕΠ έναντι πρόβλεψης 3,82% του
ΑΕΠ στο σχέδιο του προϋπολογισμού, μειωμένο κατά -0,26 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Η
διαφοροποίηση στο κατά πρόγραμμα αποτέλεσμα οφείλεται κατ’ αντιστοιχία στους λόγους που
προαναφέρθηκαν.

Σημειώνεται ότι αρκετές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο εκτιμήσεων που αφορούν τους διάφορους
υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης οφείλονται σε ανακατανομές. Για παράδειγμα, η διαφοροποίηση
στην γραμμή “Κοινωνικές Παροχές” στον κρατικό προϋπολογισμό εξουδετερώνεται με αντίστροφη
μεταβολή στον κοινωνικό προϋπολογισμό. Στην περίπτωση αυτή, δαπάνη που εμπίπτει στην κατηγορία
«Kοινωνικές Παροχές», ενώ κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2018 είχε προβλεφθεί ότι θα
υλοποιηθεί από το Κράτος, στις τρέχουσες εκτιμήσεις, η υλοποίησή της αποτυπώνεται στους ΟΚΑ (και
ειδικότερα στον νέο φορέα ΟΠΕΚΑ) με ισόποση αύξηση των επιχορηγήσεων του Κρατικού
προϋπολογισμού προς τους ΟΚΑ.

Σε ό,τι αφορά το μισθολογικό κόστος, σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, παρουσιάζεται αύξηση σε σχέση
με τον αρχικό προϋπολογισμό του 2018 ύψους 130 εκατ. ευρώ περίπου, γεγονός που οφείλεται κυρίως
στις μειωμένες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης του 2017, καθώς και στις νέες μειωμένες εκτιμήσεις
της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής για τις αποχωρήσεις του 2018.
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Επισημαίνεται ότι στο τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους θα αντιμετωπιστούν δημοσιονομικοί
κίνδυνοι, οι οποίοι σχετίζονται με την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις.

4.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΠΔΣ 2018 -2021

Η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης περιλαμβάνει μια σειρά από δημοσιονομικές παρεμβάσεις
στο ασφαλιστικό σύστημα και τα φορολογικά έσοδα, οι οποίες είτε είχαν ενσωματωθεί στο ΜΠΔΣ 20182021, είτε θεσμοθετήθηκαν μετά την κατάρτισή του και ήδη εφαρμόζονται. Οι επικαιροποιημένες
αποδόσεις των ανωτέρω παρεμβάσεων έχουν ενσωματωθεί στις εκτιμήσεις έτους 2018 και στις
προβλέψεις για τα επόμενα έτη στο ΜΠΔΣ 2019-2022.

Πιο συγκεκριμένα, οι δημοσιονομικές αυτές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται συνοπτικά και αναλυτικά
στους πίνακες 2.7 και 2.8.
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Πίνακας 2.7 Επικαιροποιημένες παρεμβάσεις του ΜΠΔΣ 2018-2021 (σε μικτή βάση) σωρευτικά
(ποσά σε εκατ. ευρώ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

2018
59

2019
3.020

2020
5.027

2021
5.316

2022
5.118
2.918

1.

Συνταξιοδοτικές Παρεμβάσεις

0

2.882

2.967

3.115

2.

Παρεμβάσεις σε Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικά Επιδόματα

59

138

140

143

143

3.

Παρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού

0

0

1.920

2.058

2.058

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (Α+Β)

59

3.020

5.027

5.316

5.118

59

3.020

3.107

3.258

3.060

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (πλην εσόδων Κρατικού

Α.

Προϋπολογισμού)
/2

59

3.020

3.107

3.258

3.060

Συντάξεις (περιλαμβανομένων και Δημοσίου)

0

2.882

2.967

3.115

2.918

i.

Αναπροσαρμογή στις κύριες συντάξεις λοιπών φορέων πλην Δημοσίου

0

1.434

1.282

1.139

1.003

ii.

Αναπροσαρμογή στις κύριες συντάξεις του Δημοσίου

0

1.121

1.085

1.049

1.015

0

232

225

218

212

0

95

375

709

688

59

138

140

143

143

59

138

140

143

143

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ

0

0

1.920

2.058

2.058

Μείωση του αφορολογήτου

0

0

1.920

2.058

2.058

1.

Σύνολο Παρεμβάσεων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης
1.1

iii.
iv.
1.2

Περικοπή προσωπικής διαφοράς στις επικουρικές συντάξεις σε % έως 18% του ύψους της
καταβαλλόμενης σύνταξης (σωρευτικά λαμβανομένων υπόψη και των περικοπών έτους 2016)
Τιμαριθμική αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων Δημοσίου και λοιπών φορέων (λόγω
αύξησης ΑΕΠ και ΔτΚ) από την 1/1/2022 αντί από την 1/1/2019
Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικά Επιδόματα
Αλλαγή της βάσης υπολογισμού των εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες από 1/1/2018

i.

με συμπερίληψη των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών στο ετήσιο φορολογητέο
αποτέλεσμα. /1

Β.
i.

1/ Ειδικά για το έτος 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος.
2/ Οι επικαιροποιημένες παρεμβάσεις στο ΜΠΔΣ 2019-2022 των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης σε καθαρή βάση κατ' έτος είναι οι εξής:
Σύνολο επικαιροποιημένων παρεμβάσεων του ΜΠΔΣ 2018-2021 Οργανισμών
Κοινωνικής Ασφάλισης σε ΚΑΘΑΡΗ ΒΑΣΗ

2018

2019

2020

2021

2022

46

2.156

2.231

2.361

2.192

Παρατήρηση: Στο σκέλος των δαπανών, το θετικό πρόσημο δηλώνει μείωση δαπάνης (εξοικονόμηση),
ενώ το αρνητικό πρόσημο δηλώνει αύξηση δαπάνης. Στο σκέλος των εσόδων, το θετικό πρόσημο
σημαίνει αύξηση των εσόδων και το αρνητικό πρόσημο δηλώνει μείωση των εσόδων.
Πίνακας 2.8 Λοιπές παρεμβάσεις ΣΧΔ ενσωματωμένες στο ΜΠΔΣ 2019-2022 (σε μικτή βάση) σωρευτικά
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
2018
66

2019
184

2020
233

2021
239

2022
239

Παρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού

66

184

233

239

239

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ

66

184

233

239

239

5

12

12

12

12

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

i.

Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας

ii.

Μείωση του φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων

-15

-22

-22

-22

-22

iii.

Μείωση Φ.Π.Α. στην παροχή υπηρεσιών από οίκους ευγηρίας

-5

-5

-5

-5

-5

-16

0

0

0

0

97

199

247

254

254

iv.
v.

Παράταση για 6 μήνες των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο
και Χίο.
Παιγνιομηχανήματα ΟΠΑΠ

Οι παρεμβάσεις στα φορολογικά έσοδα και στο ασφαλιστικό σύστημα που αναλύθηκαν ανωτέρω, θα
χρηματοδοτήσουν τις εξισορροπητικές παρεμβάσεις του ΜΠΔΣ 2018-2021 που αναλύονται στον πίνακα
2.9.
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Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται και στα στοιχεία διαχρονικής εξέλιξης του πληθυσμού σε κίνδυνο
φτώχειας, αλλά και από την έρευνα εισοδήματος και διαβίωσης των νοικοκυριών έτους 2015 (περίοδος
αναφοράς 2014) της ΕΛΣΤΑΤ, οι ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα τα τελευταία έτη είναι τα νοικοκυριά
με εξαρτώμενα τέκνα, οι άνεργοι, αλλά και τα παιδιά.
Για την υποστήριξη των ομάδων αυτών διατίθεται ένα μεγάλο μέρος των εξισορροπητικών
παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από την περιστολή της συνταξιοδοτικής δαπάνης, και
ειδικότερα στις νέες οικογένειες με παιδιά (οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα τέκνων, μονάδες
προσχολικής ηλικίας, επιδότηση ενοικίου, σχολικά γεύματα), αλλά και στους ανέργους (προγράμματα
ενεργών πολιτικών για την απασχόληση, επενδυτικές παρεμβάσεις).
Παράλληλα προωθούνται εξισορροπητικές παρεμβάσεις περιορισμού των επιπτώσεων στους
συνταξιούχους από τις μειώσεις στις συντάξεις, μέσω της επιδότησης της συμμετοχής στα
συνταγογραφούμενα φάρμακα. Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες των ηλικιωμένων σε
φάρμακα και περίθαλψη, η παρέμβαση αυτή στοχεύει κυρίως στις ομάδες των χαμηλοσυνταξιούχων,
συμβάλλοντας στη στήριξη του βιοτικού τους επιπέδου.
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5.

5.1

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΟΥΣ 2019 -2022

Έσοδα

Οι προβλέψεις για την εξέλιξη των μεγεθών των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού (κυρίως του
τακτικού) διαμορφώνονται από τα απολογιστικά μεγέθη του 2017, τις μακροοικονομικές προβλέψεις για
την περίοδο 2018 -2022, καθώς και από τις επιπτώσεις των σχετικών δημοσιονομικών παρεμβάσεων και
εξισορροπητικών παρεμβάσεων, όπως περιγράφονται στους πίνακες 2.7, 2.8 και 2.9.

5.2

Πρωτογενείς δαπάνες Κράτους

Οι συνολικές δαπάνες της κεντρικής διοίκησης, σε δημοσιολογιστική βάση, αυξάνονται ονομαστικά από
έτος σε έτος.

Η μισθολογική δαπάνη αυξάνεται ονομαστικά κυρίως λόγω της σταδιακής αύξησης της εργοδοτικής
εισφοράς υπέρ ΕΦΚΑ σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Η εξέλιξη των λειτουργικών εξόδων διαμορφώνεται από την εξέλιξη των σχετικών μακροοικονομικών
μεταβλητών. Σημειώνεται ότι μέρος της αύξησης στην κατηγορία αυτή σε σχέση με το 2017 οφείλεται
στην εκτίμηση για αυξημένες δαπάνες σχετιζόμενες με τις μεταναστευτικές ροές.

Οι δαπάνες κοινωνικών παροχών αυξάνονται μεταξύ άλλων και λόγω της ενσωμάτωσης των σχετικών
εξισορροπητικών παρεμβάσεων του ΜΠΔΣ 2018-2021 στη συγκεκριμένη κατηγορία.

5.3

Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης

Οι πιστώσεις της κατηγορίας αυτής αφορούν στις μεταβιβάσεις που προέρχονται από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό. Στον πίνακα 5.1 παρατίθενται διακριτά οι επιχορηγήσεις και οι αποδόσεις τόσο προς
φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης, όσο και προς φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης. Οι
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επιχορηγήσεις εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των φορέων που τις λαμβάνουν, ενώ οι αποδόσεις
αποτελούν μέρος εσόδων που παρακρατούνται και αποδίδονται βάσει νομοθετικών διατάξεων σε
συγκεκριμένους φορείς.

Περαιτέρω διάκριση γίνεται ως προς το είδος του φορέα και συγκεκριμένα σε:








5.4

Ασφαλιστικά Ταμεία,
Νοσοκομεία – ΥΠΕ - ΠΕΔΥ,
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενεών,
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Νομικά Πρόσωπα (Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου) και
ΔΕΚΟ (με διάκριση των συγκοινωνιακών φορέων).

Ανώτατα όρια δαπανών ανά Υπουργείο
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Τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού ανά Υπουργείο για το έτος 2018, αρχικά
καθορίστηκαν στον Προϋπολογισμό του έτους 2018 και επικαιροποιούνται με την ενσωμάτωση των νέων
εκτιμήσεων / παρεμβάσεων οι οποίες υιοθετήθηκαν εντός του έτους.

Ο υπολογισμός των ανώτατων ορίων δαπανών για το 2018, αλλά και για τα επόμενα οικονομικά έτη
2019-2022, προϋποθέτει:




την ποσοτικοποίηση κάθε παρέμβασης καθώς και την κατανομή αυτής κατ’ έτος και
την κατανομή της δημοσιονομικής επίπτωσης της κάθε παρέμβασης ανά Υπουργείο.

Στον πίνακα 5.2 περιλαμβάνονται τα ανώτατα όρια (οροφές) δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού
ανά φορέα Κεντρικής Διοίκησης, τόσο σε ταμειακή όσο και σε δημοσιολογιστική βάση, σύμφωνα με τα
πρότυπα της μεθοδολογίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA 10). Πρακτικά αυτό
σημαίνει ότι η δημοσιονομική επίπτωση των εθνικολογιστικών προσαρμογών των δαπανών που
περιλαμβάνονται στον πίνακα 5.2, έχει επιμεριστεί ανά Υπουργείο. Ειδικότερα οι ΑΔΑ φαίνονται
διακριτά ανά Υπουργείο από το οποίο εποπτεύονται, βάσει των διατάξεων του ν. 4270/14 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση
σύμφωνα με την μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2018-2022 (σε εκατ. ευρώ)

Φορείς

2018

2018

2019

2020

2021

2022

Προυπολογισμός

Εκτίμηση

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

3,4
0,0
3,4
0,0
3,4

3,4
0,0
3,4
0,0
3,4

3,4
0,0
3,4
0,0
3,4

3,4
0,0
3,4
0,0
3,4

3,4
0,0
3,4
0,0
3,4

3,4
0,0
3,4
0,0
3,4

134,0
1,0
135,0
0,0
135,0

134,0
1,0
135,0
0,0
135,0

135,0
1,0
136,0
0,0
136,0

136,0
1,0
137,0
0,0
137,0

136,5
1,0
137,5
0,0
137,5

137,0
1,0
138,0
0,0
138,0

5.213,2
192,0
5.405,2
0,0
5.405,2

5.244,0
192,0
5.436,0
0,0
5.436,0

4.717,3
210,0
4.927,3
0,0
4.927,3

4.936,0
218,0
5.154,0
0,0
5.154,0

4.958,3
222,0
5.180,3
0,0
5.180,3

4.981,3
222,0
5.203,3
0,0
5.203,3

3.215,0
124,0
3.339,0
0,0
3.339,0

3.214,9
124,0
3.338,9
0,0
3.338,9

2.611,7
144,0
2.755,7
0,0
2.755,7

2.767,5
150,0
2.917,5
0,0
2.917,5

2.767,6
155,0
2.922,6
0,0
2.922,6

2.767,7
155,0
2.922,7
0,0
2.922,7

1.993,5
66,0
2.059,5
0,0
2.059,5

2.024,5
66,0
2.090,5
0,0
2.090,5

2.100,7
64,0
2.164,7
0,0
2.164,7

2.163,6
65,0
2.228,6
0,0
2.228,6

2.185,8
64,0
2.249,8
0,0
2.249,8

2.208,7
64,0
2.272,7
0,0
2.272,7

4,8
2,0
6,8
0,0
6,8

4,7
2,0
6,7
0,0
6,7

4,8
2,0
6,8
0,0
6,8

4,9
3,0
7,9
0,0
7,9

4,9
3,0
7,9
0,0
7,9

4,9
3,0
7,9
0,0
7,9

97,1
2.148,0
2.245,1

97,9
2.148,0
2.245,9

98,3
2.685,0
2.783,3

48,4
2.720,0
2.768,4

48,1
2.745,0
2.793,1

47,8
2.749,0
2.796,8

1,8
1,8

1,8
1,8

1,9
1,9

1,9
1,9

1,9
1,9

1,9
1,9

0,0
2.245,1

0,0
2.245,9

0,0
2.783,3

0,0
2.768,4

0,0
2.793,1

0,0
2.796,8

45,0
28,0
73,0

51,8
28,0
79,8

58,4
70,0
128,4

58,8
70,0
128,8

58,8
70,0
128,8

58,8
70,0
128,8

2,1
2,1

2,1
2,1

2,0
2,0

2,0
2,0

2,0
2,0

2,0
2,0

0,0
73,0

0,0
79,8

0,0
128,4

0,0
128,8

0,0
128,8

0,0
128,8

3.180,5

3.295,0

3.345,0

3.415,4

3.420,5

3.429,9

510,0

510,0

530,0

530,0

530,0

530,0

9,0
3.189,5
204,4
2.985,1

9,0
3.304,0
238,9
3.065,1

14,0
3.359,0
194,3
3.164,7

14,0
3.429,4
182,9
3.246,5

14,0
3.434,5
-220,2
3.654,7

14,0
3.443,9
30,1
3.413,8

1 Προεδρία της Δημοκρατίας

Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
2 Βουλή των Ελλήνων
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
3 Υπουργείο Εσωτερικών
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
πρώην Υπουργείο Εσωτερικών
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
4 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
εκ των οποίων:
Συνήγορος του Καταναλωτή
Τ.Π.
ΠΔΕ
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
5
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
εκ των οποίων:
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Τ.Π.
ΠΔΕ
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
6 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Τ.Π.
εκ των οποίων:
Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση)
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση
σύμφωνα με την μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2018-2022 (σε εκατ. ευρώ)

Φορείς
7

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
εκ των οποίων:
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Τ.Π.
ΠΔΕ
Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων
Τ.Π.
ΠΔΕ
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση
Τ.Π.
ΠΔΕ
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA

8

2019

2020

2021

2022

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

4.696,9
620,0
5.316,9

4.680,8
620,0
5.300,8

4.896,9
585,0
5.481,9

5.041,2
550,0
5.591,2

5.077,1
535,0
5.612,1

5.092,4
535,0
5.627,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,6

0,7

0,8

0,9

0,9

0,9

0,6

0,7

0,8

0,9

0,9

0,9

0,0
5.316,9

0,0
5.300,8

0,0
5.481,9

0,0
5.591,2

0,0
5.612,1

0,0
5.627,4

17.697,0
370,0
18.067,0
0,0
18.067,0

17.953,1
370,0
18.323,1
0,0
18.323,1

17.087,0
375,0
17.462,0
0,0
17.462,0

16.825,5
375,0
17.200,5
0,0
17.200,5

16.908,2
375,0
17.283,2
0,0
17.283,2

16.884,7
375,0
17.259,7
0,0
17.259,7

268,1

258,1

259,1

257,1

255,9

254,1

0,1
5,0
273,1
0,0
273,1

0,1
5,0
263,1
0,0
263,1

0,1
3,0
262,1
0,0
262,1

0,1
3,0
260,1
0,0
260,1

0,1
4,0
259,9
0,0
259,9

0,1
4,0
258,1
0,0
258,1

608,5
11,0
619,5

609,0
11,0
620,0

636,5
10,0
646,5

648,5
10,0
658,5

647,6
10,0
657,6

645,9
10,0
655,9

2,5

2,3

2,6

2,7

2,8

2,9

2,5

2,3

2,6

2,7

2,8

2,9

2,2

2,0

2,3

2,3

2,4

2,5

2,2

2,0

2,3

2,3

2,4

2,5

0,0
619,5

2,2
617,8

0,0
646,5

0,0
658,5

0,0
657,6

0,0
655,9

659,8
7,0
666,8

670,4
7,0
677,4

726,8
8,0
734,8

768,6
8,0
776,6

761,4
8,0
769,4

709,1
8,0
717,1

434,1
434,1

444,3
444,3

487,5
487,5

491,5
491,5

488,5
488,5

484,8
484,8

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

0,0
666,8

0,0
677,4

0,0
734,8

0,0
776,6

0,0
769,4

0,0
717,1

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
εκ των οποίων:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα
Τ.Π.
ΠΔΕ
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών
Τ.Π.
ΠΔΕ
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA

11

2018
Εκτίμηση

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
9 Υπουργείο Εξωτερικών
Τ.Π.
εκ των οποίων:
Τόκοι (σε καθαρή βάση)
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
10

2018
Προυπολογισμός

Υπουργείο Οικονομικών (πλην Γενικών
Κρατικών Δαπανών)
Τ.Π. /6
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
εκ των οποίων:
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Τ.Π. /5 /6
ΠΔΕ
Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης
Τ.Π.
ΠΔΕ
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση
σύμφωνα με την μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2018-2022 (σε εκατ. ευρώ)

Φορείς

2018

2018

2019

2020

2021

2022

Προυπολογισμός

Εκτίμηση

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

10.198,4

10.776,2

11.873,0

12.046,5

11.402,1

11.720,7

5.200,0

5.150,0

6.200,0

6.000,0

6.100,0

6.300,0

65,0

65,0

20,0

20,0

20,0

20,0

970,0
0,0
0,0
10.198,4
-2.068,7
12.267,1

966,6
0,0
0,0
10.776,2
-1.704,5
12.480,7

405,0
0,0
0,0
11.873,0
-689,2
12.562,1

659,0
0,0
0,0
12.046,5
-1.060,6
13.107,1

118,8
0,0
0,0
11.402,1
-1.443,0
12.845,1

118,8
0,0
0,0
11.720,7
-1.713,5
13.434,2

3.724,5
35,0
3.759,5

3.752,1
35,0
3.787,1

3.847,9
65,0
3.912,9

3.908,8
65,0
3.973,8

3.903,2
65,0
3.968,2

3.892,2
65,0
3.957,2

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,0
3.759,5

0,0
3.787,1

0,0
3.912,9

0,0
3.973,8

0,0
3.968,2

0,0
3.957,2

42,9
118,0
160,9

41,7
118,0
159,7

42,2
88,0
130,2

41,9
93,0
134,9

41,8
103,0
144,8

41,6
103,0
144,6

8,9
8,9

8,7
8,7

8,8
8,8

8,9
8,9

8,9
8,9

8,8
8,8

6,4
6,4

6,2
6,2

6,3
6,3

6,2
6,2

6,2
6,2

6,1
6,1

0,0
160,9

0,0
159,7

0,0
130,2

0,0
134,9

0,0
144,8

0,0
144,6

298,5
41,0
339,5
0,0
339,5

299,5
41,0
340,5
0,0
340,5

303,3
45,0
348,3
0,0
348,3

305,4
45,0
350,4
0,0
350,4

305,4
45,0
350,4
0,0
350,4

304,9
45,0
349,9
0,0
349,9

59,8
410,0
469,8
0,0
469,8

79,0
410,0
489,0
0,0
489,0

83,4
470,0
553,4
0,0
553,4

83,7
448,0
531,7
0,0
531,7

87,3
410,0
497,3
0,0
497,3

87,1
406,0
493,1
0,0
493,1

514,2
1.964,0
2.478,2

514,5
1.964,0
2.478,5

536,3
1.854,0
2.390,3

537,2
1.864,0
2.401,2

533,8
1.878,0
2.411,8

502,0
1.878,0
2.380,0

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,8
0,8

0,8
0,8

0,8
0,8

0,8
0,8

0,8
0,8

0,8
0,8

6,0
2.472,2

115,9
2.362,6

0,0
2.390,3

0,0
2.401,2

0,0
2.411,8

0,0
2.380,0

41,5
25,0
66,5
0,0
66,5

41,2
25,0
66,2
0,0
66,2

41,3
40,0
81,3
0,0
81,3

41,7
40,0
81,7
0,0
81,7

41,9
40,0
81,9
0,0
81,9

42,0
40,0
82,0
0,0
82,0

12 Γενικές Κρατικές Δαπάνες

Τ.Π.
εκ των οποίων:
Τόκοι (σε καθαρή βάση)
Δαπάνες ανάληψης δανείων από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ) και παράλληλες
δαπάνες δημοσίου χρέου
Καταπτώσεις εγγυήσεων (σε ακαθάριστη βάση)
Αναληψεις χρεών φορέων Γενικής Κυβέρνησης
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
13 Υπουργείο Υγείας
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
εκ των οποίων:
Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής

14

15

16

17

Τ.Π.
ΠΔΕ
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
εκ των οποίων:
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
Τ.Π.
ΠΔΕ
Συνήγορος του Πολίτη
Τ.Π.
ΠΔΕ
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
εκ των οποίων:
Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και
Ασφάλειας Πτήσεων
Τ.Π.
ΠΔΕ
Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών
Ατυχημάτων και Συμβάντων

Τ.Π.
ΠΔΕ
Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων
Τ.Π.
ΠΔΕ
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
18 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση
σύμφωνα με την μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2018-2022 (σε εκατ. ευρώ)

Φορείς

2018

2018

2019

2020

2021

2022

Προυπολογισμός

Εκτίμηση

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

332,2
38,0
370,2
0,0
370,2

331,3
38,0
369,3
0,0
369,3

336,6
39,0
375,6
0,0
375,6

345,6
38,0
383,6
0,0
383,6

348,6
37,0
385,6
0,0
385,6

349,3
37,0
386,3
0,0
386,3

401,8
692,0
1.093,8
0,0
1.093,8

397,6
692,0
1.089,6
0,0
1.089,6

495,0
703,0
1.198,0
0,0
1.198,0

518,5
703,0
1.221,5
0,0
1.221,5

520,5
703,0
1.223,5
0,0
1.223,5

520,0
703,0
1.223,0
0,0
1.223,0

44,5
36,0
80,5
0,0
80,5

44,2
36,0
80,2
0,0
80,2

45,1
35,0
80,1
0,0
80,1

46,1
35,0
81,1
0,0
81,1

47,0
35,0
82,0
0,0
82,0

47,0
35,0
82,0
0,0
82,0

175,9
0,0
175,9
0,0
175,9

176,1
0,0
176,1
0,0
176,1

176,2
0,0
176,2
0,0
176,2

179,1
0,0
179,1
0,0
179,1

179,1
0,0
179,1
0,0
179,1

178,2
0,0
178,2
0,0
178,2

55.187,8

56.201,0

57.043,9

57.493,2

56.986,5

57.229,5

48.437,8

49.451,0

49.743,9

50.193,2

49.686,5

49.929,5

43.237,7

44.300,9

43.543,8

44.193,1

43.586,4

43.629,4

65,0

65,0

20,0

20,0

20,0

20,0

510,0
970,0
0,0
5.200,1

510,0
966,6
0,0
5.150,1

530,0
405,0
0,0
6.200,1

530,0
659,0
0,0
6.000,1

530,0
118,8
0,0
6.100,1

530,0
118,8
0,0
6.300,1

6.750,0

6.750,0

7.300,0

7.300,0

7.300,0

7.300,0

19 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
20 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
21 Υπουργείο Τουρισμού
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
22 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
Ι.

TAMEIAKO ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Α+Β)

Α. Δαπάνες Τακτικού Προυπολογισμού (1+2)
1 Πρωτογενείς δαπάνες
εκ των οποίων:
Δαπάνες ανάληψης δανείων από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ) και παράλληλες
δαπάνες δημοσίου χρέου
Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση)
Καταπτώσεις εγγυήσεων (σε ακαθάριστη βάση)
Αναληψεις χρεών φορέων Γενικής Κυβέρνησης
2 Τόκοι (σε καθαρή βάση)
Β.

ΠΔΕ /1

Γ.

Εθνικολογιστικές προσαρμογές /2 /3

-1.858,3

-1.347,5

-494,8

-877,7

-1.663,2

-1.683,4

ΙΙ.

Σύνολο δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού κατά
ESA (Ι-Γ) /4

57.046,1

57.548,5

57.538,7

58.370,9

58.649,7

58.912,9

1 Οι προβλέψεις για το ΠΔΕ ανά Υπουργείο προέρχονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα διακριτά στοιχεία για το ΠΔΕ των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, τα ποσά των οποίων περιλαμβάνονται στο συνολικό όριο δαπανών του
εκάστοτε υπουργείου.
2 Εθνικολογιστικές προσαρμογές: (+) μείωση δαπανών / (-) αύξηση δαπανών.
3 Ο πίνακας περιλαμβάνει μόνο την προσαρμογή κατά ESA για την συνεισφ ορά προς την Τουρκία για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και συγκεκριμένα
2018: 6 εκατ., 2019: 1 εκατ. ευρώ.
4 Ο πίνακας δεν περιλαμβάνει τις χρηματοδοτήσεις για πληρωμές υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) και εξοφ λήσεων εκκρεμών αιτήσεων
συνταξιοδότησης.
5 Στο όριο δαπανών του Τ.Π. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περιλαμβάνονται πιστώσεις για αποδοχές εκτιμώμενου ποσού 34 εκατ. ευρώ κατ' έτος από το 2019
και μετά, στο πλαίσιο επανασχεδιασμού του βαθμολογίου-μισθολογίου βάσει περιγραφ ής θέσεων και αξιολόγησης, σε συμφ ωνία με το ισχύον Μνημόνιο Κατανόησης
(sMoU). Στο εν λόγω ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για εργοδοτικές εισφ ορές, οι οποίες είναι δημοσιονομικά ουδέτερες σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης
(ισόποσο έσοδο του υποτομέα των ΟΚΑ). Τυχόν διαφ ορές λόγω νέων προσλήψεων προσωπικού στα επόμενα έτη θα καλυφ θούν με ανακατανομή πιστώσεων από τις
Γενικές Κρατικές Δαπάνες.
6 Στο όριο δαπανών του Τ.Π. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις εκτιμώμενου ποσού 14,2 εκατ. ευρώ για δαπάνες που αφ ορούν
την Αρχή, αλλά έχουν προβλεφ θεί στο όριο δαπανών του Υπουργείου Οικονομικών (πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών), λόγω μη δυνατότητας επιμερισμού των εν λόγω
δαπανών επί του παρόντος, προκειμένου να μεταφ έρονται στον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια εκάστοτε έτους, με βάση τις κείμενες διατάξεις.
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6.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΤΟΜΕΑ

6.1

Νομικά πρόσωπα

Στον υποτομέα των νομικών προσώπων περιλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου της κεντρικής κυβέρνησης και οι δημόσιες επιχειρήσεις (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Α.Ε.) που είναι
ενταγμένα στο μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Σε αυτά ανήκουν, μεταξύ άλλων, και οι Ανεξάρτητες
Διοικητικές Αρχές (ΑΔΑ) που έχουν νομική προσωπικότητα, και το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης
Γενεών (ΑΚΑΓΕ). Τα νομικά πρόσωπα του υποτομέα είναι ανομοιογενή μεταξύ τους, ποικίλουν ευρύτατα
ως προς τον σκοπό, την αποστολή και τη λειτουργία τους και εποπτεύονται από διαφορετικά Υπουργεία.
Επισημαίνουμε ότι στο προηγούμενο ΜΠΔΣ 2018-2021 ο υποτομέας διακρινόταν σε Νομικά Πρόσωπα
και Επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ, ενώ στο παρόν παρουσιάζεται ενιαίος.

Τα έτη του ΜΠΔΣ από το 2019 έως το 2022 η εξέλιξη του δημοσιονομικού αποτελέσματος του υποτομέα
δεν παρουσιάζει αξιοσημείωτες διακυμάνσεις, εφόσον εξαιρεθεί η επίπτωση των καταπτώσεων
εγγυήσεων (926 εκατ. ευρώ το 2018, 365 εκατ. ευρώ το 2019, 619 εκατ. ευρώ το 2020 και 79 εκατ. ευρώ
το 2021 και 2022). Η επίπτωση αυτή, ωστόσο, είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, καθώς αφορά τις εκάστοτε
οφειλόμενες τοκοχρεολυτικές δόσεις των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων των φορέων,
που καταγράφονται ισόποσα ως έσοδο του υποτομέα και δαπάνη του τακτικού προϋπολογισμού.

Οι εκτιμήσεις των οικονομικών μεγεθών των ΑΔΑ των ετών 2019-2022 παρουσιάζονται αναλυτικότερα
στον πίνακα 6.1. Τα οικονομικά μεγέθη τους δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτες μεταβολές, εκτός από
αυτά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα οποία επηρεάζονται σημαντικά κυρίως τα έτη 2020 και 2021
λόγω της διεξαγωγής των απογραφών Γεωργίας-Κτηνοτροφίας, Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, που
διενεργούνται κάθε 10 έτη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 Εκτιμήσεις οικονομικών μεγεθών Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ) ετών 2019-2022 (σε εκατ.ευρώ)
Ονομασία Ανεξάρτητης Αρχής
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών &
Ταχυδρομείων

Σύνολο
Εσόδων

2019
Σύνολο
εξόδων

Δημ/κό
αποτ/σμα

Σύνολο
Εσόδων

2020
Σύνολο
εξόδων

Δημ/κό
αποτ/σμα

Σύνολο
Εσόδων

2021
Σύνολο
εξόδων

Δημ/κό
αποτ/σμα

Σύνολο
Εσόδων

2022
Σύνολο
εξόδων

Δημ/κό
αποτ/σμα

9,9

7,9

2,0

9,8

7,8

2,0

9,8

7,8

2,0

9,9

7,9

2,0

5,4

5,4

0,0

5,4

5,4

0,0

5,4

5,4

0,0

5,4

5,4

0,0

45,4

45,0

0,4

45,1

45,0

0,1

53,9

53,1

0,8

53,3

52,7

0,6

Εθνική Αναλογιστική Αρχή

1,4

0,8

0,6

1,4

0,8

0,6

1,4

0,8

0,6

1,4

0,8

0,6

Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων

15,0

11,8

3,2

15,6

12,0

3,6

15,8

12,0

3,8

15,9

12,0

3,9

Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

1,1

1,1

0,0

1,1

1,1

0,0

1,1

1,1

0,0

1,1

1,1

0,0

Ελληνική Στατιστική Αρχή
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων

59,0

59,4

-0,4

99,7

99,3

0,4

96,4

96,9

-0,5

50,7

50,7

0,0

4,4

5,8

-1,4

4,5

5,3

-0,8

4,6

5,7

-1,1

4,7

5,9

-1,2

Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

0,9

0,9

0,0

0,9

0,9

0,0

0,9

0,9

0,0

0,9

0,9

0,0

6.2

Εξέλιξη δημοσιονομικών μεγεθών νοσοκομείων – ΠΕΔΥ

Στο σύνολο των δημόσιων νοσοκομείων περιλαμβάνονται τα νοσοκομεία του ΕΣΥ (ΝΠΔΔ), το νοσοκομείο
Παπαγεωργίου (ΝΠΙΔ), τα νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο, το ΝΙΜΤΣ, το Ωνάσειο
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, καθώς και οι δομές του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.).

Ειδικά για τα δημόσια νοσοκομεία η ουσιαστική δημοσιονομική ανάλυση αφορά στη διαχρονική εξέλιξη
των δαπανών. Το σκέλος των εσόδων αφορά, κατά κύριο λόγο, μεταβιβάσεις από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό και τον ΕΟΠΥΥ, οι οποίες μεταβάλλονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες
ρευστότητας και σε κάθε περίπτωση είναι δημοσιονομικά ουδέτερες σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης. Η
εξέλιξη των συνολικών δεδουλευμένων δαπανών (εξαιρούνται οι επενδυτικές δαπάνες που
χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ) παρουσιάζεται στον πίνακα 6.2.
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα 6.2, οι δαπάνες του υποτομέα σε δημοσιολογιστική βάση προβλέπεται
να αυξηθούν σωρευτικά κατά 195 εκατ. ευρώ την περιοδο 2018-2021 σε σχέση με το ΜΠΔΣ 2018-2021,
το οποίο ψηφίστηκε το Μάιο του 2017.

Στις συνολικές δαπάνες που απεικονίζονται σε όλους τους πίνακες που αφορούν το σύνολο των
δημόσιων νοσοκομείων και του ΠΕΔΥ δεν περιλαμβάνεται η μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού,
καθώς αυτή καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (τακτικό) όπου και αποτυπώνεται.

Χρηματοδότηση – Χρηματοοικονομική Θέση υποτομέα

Στο ΜΠΔΣ 2018-2021 η τακτική επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό προβλεπόταν να μειωθεί
το 2018 σε 1.253 εκατ. ευρώ, από 1.623 εκατ. ευρώ το 2017 και να παραμείνει σταθερή τα επόμενα
χρόνια. Στο ΜΠΔΣ 2019-2022 η πρόβλεψη αυτή δεν έχει μεταβληθεί.

Στον πίνακα 6.3 παρουσιάζεται ολοκληρωμένα η χρηματοοικονομική εικόνα του υποτομέα από την
οποία προκύπτει ότι η χρηματοοικονομική του επάρκεια είναι πλήρως εξασφαλισμένη σε όλη τη
διάρκεια της περιόδου 2018-2022.
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Συγκεκριμένα, συσχετίζοντας την καθαρή χρηματοοικονομική θέση του υποτομέα στο τέλος του 2017 με
τις εκτιμώμενες ταμειακές ροές (πίνακας 11.1) και δεδομένων των ετήσιων εξόδων (πίνακας 2.1) που ο
υποτομέας δεν πρέπει να υπερβεί (εκτός και αν γίνει ισόποση μείωση σε άλλο υποτομέα της γενικής
κυβέρνησης), προκύπτει ότι οι χρηματοδοτικές του ανάγκες είναι πλήρως εξασφαλισμένες. Εκτιμάται ότι
με αυτό το ύψος πληρωμών (δεδομένων πάντα των ετήσιων εξόδων), ο υποτομέας θα μηδενίσει το
σύνολο των υποχρεώσεών του (όχι μόνο των ληξιπροθέσμων) το 2019. Επισημαίνεται δε, ότι, στις
παρούσες προβλέψεις, δεν περιλαμβάνεται πρόσθετη χρηματοδότηση, η οποία ενδεχομένως προκύψει
από το πρόγραμμα αποπληρωμής ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων της γενικής κυβέρνησης.

Τονίζεται ότι το κρίσιμο δημοσιονομικό μέγεθος που πρέπει να τηρηθεί είναι η ετήσια πρόβλεψη για τα
έξοδα του υποτομέα, και όχι το ύψος των εκτιμώμενων πληρωμών, το οποίο είναι ενδεικτικό και η όποια
υπέρβασή του δεν δημιουργεί δημοσιονομικό κενό, καθώς μεγαλύτερο ύψος πληρωμών σημαίνει και
μεγαλύτερη μείωση απλήρωτων υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα η καθαρή χρηματοοικονομική θέση να
παραμένει αμετάβλητη.

Αντιθέτως, πιθανή επιτάχυνση των πληρωμών προς τους προμηθευτές θα έχει πολλαπλασιαστικές
θετικές επιπτώσεις στην οικονομία λόγω της βελτίωσης της ρευστότητας του ιδιωτικού τομέα, χωρίς να
προκαλείται οποιαδήποτε δημοσιονομική επίπτωση.

6.3

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στον υποτομέα των ΟΤΑ, η παρατηρούμενη μείωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος το 2017 σε
σχέση με το προηγούμενο έτος οφείλεται κυρίως στις μειωμένες επιχορηγήσεις από τον τακτικό
προϋπολογισμό, αλλά και στην αύξηση των Λοιπών Δαπανών, ενώ παράλληλα σημειώθηκε συγκράτηση
των Επενδυτικών Δαπανών. Η παρατηρούμενη αύξηση στους Μισθούς οφείλεται κυρίως στην επίπτωση
της μεταρρύθμισης του ΕΦΚΑ (ουδέτερη στη Γενική Κυβέρνηση) και στην απόδοση του νέου ενιαίου
μισθολογίου που εφαρμόστηκε από την 1-1-2016.

Οι προβλέψεις για τα επόμενα έτη διαμορφώθηκαν κυρίως με βάση τα εξής:





Την εκτέλεση του 2017.
Τις μακρο-οικονομικές προβλέψεις, όσον αφορά τα Λοιπά Έσοδα και τις Λοιπές Δαπάνες.
Τις εκτιμήσεις, τόσο για τη γενικότερη επίπτωση της επιτάχυνσης του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, όσο και για την ειδικότερη επίπτωση στον υποτομέα, των πρόσφατα θεσμοθετημένων
επενδυτικών προγραμμάτων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι & ΙΙ, όσον αφορά τα μεγέθη Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ και
Επενδυτικές Δαπάνες.
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6.4

Την επίπτωση της μεταρρύθμισης του ΟΠΕΚΑ στον υποτομέα και συγκεκριμένα της ανάληψης από
τον ΟΠΕΚΑ της καταβολής των αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων από το 2019. Η επίπτωση
(ουδέτερη σε επίπεδο αποτελέσματος Γενικής Κυβέρνησης, αλλά και υποτομέα ΟΤΑ) απεικονίζεται
τόσο στη μείωση των Επιχορηγήσεων από τον Τακτικό Π/Υ, όσο και στη μείωση των μεγεθών στις
Κοινωνικές Παροχές.
Την εκτίμηση για τις αποχωρήσεις προσωπικού, τον προγραμματισμό προσλήψεων, καθώς και τις
περαιτέρω επιπτώσεις της μεταρρύθμισης του ΕΦΚΑ και του από 1-1-2016 ενιαίου μισθολογίου,
όσον αφορά τους Μισθούς.

Κοινωνικός Προϋπολογισμός

Ο κοινωνικός προϋπολογισμός συνίσταται στα ασφαλιστικά ταμεία, στον ΟΠΕΚΑ-ΝΑΤ με μη
ασφαλιστικές αρμοδιότητες, τον ΟΑΕΔ και τον ΕΟΠΥΥ. Για την περίοδο 2019-2022 παρουσιάζει ένα
σταθερά θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα (κατά μέσο όρο περίπου 1,9% του ΑΕΠ).

Κύριοι παράγοντες σταθεροποίησης του δημοσιονομικού αποτελέσματος είναι:










Η σταθερή αύξηση των εσόδων από τις ασφαλιστικές εισφορές, η οποία οφείλεται κυρίως στη
βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος (αύξηση απασχόλησης, αύξηση αποζημίωσης
εργαζομένων κλπ), αλλά και στη συστηματική και στοχευμένη αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής
και αδήλωτης εργασίας.
Η διατήρηση καθ' όλη την περίοδο 2019-2022 σταθερού ύψους εσόδων από ρυθμίσεις κυρίως λόγω
συστηματικής εφαρμογής από το ΚΕΑΟ στοχευμένων ελεγκτικών διαδικασιών με θετικά εισπρακτικά
αποτελέσματα.
Η διατήρηση καθ' όλη την περίοδο 2019-2022 σταθερού ύψους αποδόσεων της περιουσίας των
φορέων λόγω υψηλών αποθεματικών.
Η σταθερή και εύλογη αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης για την περίοδο 2019-2022 (περίπου
1,3% ετησίως), κυρίως λόγω σταθεροποίησης και εναρμόνισης των κανόνων του ασφαλιστικού
συστήματος με συνέπεια ομαλούς ρυθμούς συνταξιοδοτήσεων.
Η μη σώρευση απλήρωτων υποχρεώσεων για τις εφάπαξ παροχές, διότι με την έκτακτη
χρηματοδότηση που παρέχεται εκκαθαρίζεται εντός του 2018 το σύνολο των ληξιπροθέσμων
υποχρεώσεων και ο τομέας από το 2019 και εφεξής λειτουργεί πλέον με μηδενικά δημοσιονομικά
ελλείμματα.
Οι περίπου σταθερές παροχές που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ για τα επιδόματα ανεργίας, ενώ
παράλληλα διατηρείται ο στόχος υλοποίησης σειράς προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών για την
ενίσχυση της απασχόλησης και ανάσχεσης της ανεργίας.

ΕΟΠΥΥ
Από την εξέλιξη των μεγεθών του ΕΟΠΥΥ στην περίοδο 2018-2022 προκύπτει ότι η τελική δεδουλευμένη
δαπάνη για φάρμακα και παροχές ασθένειας αναμένεται να διαμορφωθεί στα 3,46 δισ. ευρώ το 2018,
και να ακολουθήσει αυξητική πορεία στα 3,53 δισ. ευρώ το 2019, στα 3,6 δισ. ευρώ το 2020, στα 3,68
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δισ. ευρώ το 2021 και στα 3,75 δισ. ευρώ το 2022. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην απόφαση να συνδεθεί
το ύψος της οροφής της εν λόγω δαπάνης μετά clawback & rebate με το ρυθμό μεγέθυνσης του
πραγματικού ΑΕΠ στην μετά την κρίση περίοδο, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2019.

Υπενθυμίζεται ότι το 2017 ήταν το πρώτο έτος όπου ο μηχανισμός του clawback / rebate επεκτάθηκε και
στις λοιπές κατηγορίες παροχών ασθένειας (σε είδος και χρήμα) που δεν ενέπιπταν ως τότε στο
μηχανισμό αυτό (οι δαπάνες αυτές ήταν της τάξης περίπου των 500 εκατ. ευρώ και αποτελούσαν μόνιμη
πηγή υπέρβασης τα προηγούμενα χρόνια).

Επίσης επισημαίνεται ότι τα μεγέθη στον πίνακα 6.4, ειδικά στο τμήμα των δαπανών για φάρμακα και
παροχές ασθένειας παρουσιάζονται σε καθαρή ταμειακή βάση, δηλ. μετά την αφαίρεση του clawback &
rebate. Παράλληλα το στοιχείο «εθνικολογιστικές προσαρμογές» στον ΕΟΠΥΥ δεν ταυτίζεται με τη
μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του φορέα, καθώς ενσωματώνει επιπρόσθετα και τις
ποσοτικές διαφορές που προκύπτουν από έτος σε έτος λόγω της αναμενόμενης χρονικής υστέρησης που
υπάρχει στην τελική εκκαθάριση των τιμολογίων των προμηθευτών και παρόχων υγείας και στην
είσπραξη του clawback. Οι ταμειακές ροές είναι ενδεικτικές και δεν συμπίπτουν με τις οροφές δαπανών
του φορέα, ούτε με την έννοια των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Βάσει του τεχνικού μνημονίου (TMU) με τους θεσμούς, ο ΕΟΠΥΥ έχει αναλάβει την υποχρέωση να
ολοκληρώσει τους συμψηφισμούς για όσα εκκρεμή clawback υπάρχουν ακόμα από την περίοδο 20132015, εκτός αυτών που παρουσιάζουν νομικές/ τεχνικές δυσκολίες. Για τα εκκρεμή clawback των
παρόχων υγείας του έτους 2016 που δεν έχουν εισπραχθεί, θα προχωρήσει και εκεί άμεσα η διαδικασία.
Ο υπολογισμός των clawbacks του πρώτου εξαμήνου του 2017 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τον
Ιανουάριο 2018 και η είσπραξη/συμψηφισμός θα γίνει: σε 12 δόσεις, εκτός από τους παρόχους για τους
οποίους το ποσό του clawback ξεπερνά το 10% των εσόδων τους, οπότε σε αυτή την περίπτωση η
είσπραξη /συμψηφισμός θα πραγματοποιηθεί σε 24 δόσεις. Για τις φαρμακευτικές εταιρείες το εν λόγω
σχήμα θα αφορά και τα εκκρεμή clawbacks του 2016.
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Πίνακας 6.4 Κοινωνικός προϋπολογισμός
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ΔΥΕ

ΔΥΕ

ΜΠΔΣ

ΜΠΔΣ

ΜΠΔΣ

ΜΠΔΣ

ΜΠΔΣ

36.442
11.049
1.040
391
726
10.702
8
1.070
11.227
228
35.717
23.414
19.712
3.702

43.149
12.835
1.129
395
669
14.939
0
1.099
11.867
216
42.324
28.917
25.589
3.328

42.987
13.103
1.124
395
660
14.421
0
1.193
11.939
151
42.530
28.702
25.315
3.387

41.437
13.585
1.074
395
675
12.948
0
1.193
11.414
153
38.159
25.480
22.252
3.228

41.801
14.125
1.057
395
694
12.647
0
1.193
11.536
155
38.561
25.818
22.496
3.322

42.394
14.439
1.037
395
714
12.728
0
1.193
11.731
157
39.093
26.151
22.736
3.415

42.867
14.736
1.015
395
732
12.702
0
1.193
11.934
160
39.662
26.512
23.026
3.486

180
1.968
9.593
231
331

174
1.106
11.722
211
194

174
1.200
11.939
209
306

174
634
11.414
207
249

174
575
11.536
207
252

174
575
11.731
207
255

174
577
11.934
206
259

725

825

457

3.278

3.240

3.301

3.205

Εθνικολογιστικές προσαρμογές

-321

-302

528

0

0

0

0

Δημοσιονομικό αποτέλεσμα

404

523

985

3.278

3.240

3.301

3.205

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

195
6
160
18
11
171
137
11
23
24

1.123
6
1.109
8
0
1.123
1.095
11
17
0

1.928
6
1.914
8
0
1.928
1.900
11
17
0

1.928
6
1.914
8
0
1.928
1.900
11
17
0

1.928
6
1.914
8
0
1.928
1.900
11
17
0

1.928
6
1.914
8
0
1.928
1.900
11
17
0

0

24

0

0

0

0

0

2.262
1.172
181
674
47
89
99
2.168
1.869
90
96
113
94

2.764
1.729
196
543
43
91
161
2.297
2.004
86
96
111
467

2.960
1.863
196
635
58
95
113
2.415
2.114
95
97
109
544

3.027
1.921
187
705
58
98
58
2.518
2.195
98
101
124
509

3.090
1.987
184
705
58
98
58
2.532
2.205
98
105
124
558

3.153
2.053
181
705
58
98
58
2.549
2.222
98
105
124
603

3.213
2.117
177
705
58
98
58
2.568
2.240
98
106
124
645

ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Ασφαλιστικά Ταμεία
Έσοδα
Ασφαλιστικές εισφορές
Ρύθμιση οφειλών
Μεταβιβάσεις από ΑΚΑΓΕ
Κοινωνικοί πόροι
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό
Αντικριζόμενα έσοδα
Απόδοση περιουσίας
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων
Λοιπά έσοδα
Έξοδα
Συντάξεις
Κύριας ασφάλισης
Επικουρικής ασφάλισης /1
Λοιπές παροχές ασθένειας
Προνοιακές παροχές
Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους
Δαπάνες προσωπικού
Διοικητικές δαπάνες /2
Ταμειακό αποτέλεσμα

β) ΟΠΕΚΑ (μη ασφαλιστικές αρμοδιότητες) (τέως
ΟΓΑ, ΝΑΤ)
Έσοδα
Ασφαλιστικές εισφορές
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό
Απόδοση περιουσίας
Λοιπά έσοδα
Έξοδα
Κοινωνικες παροχες
Δαπάνες προσωπικού
Διοικητικές δαπάνες
Ταμειακό αποτέλεσμα
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Δημοσιονομικό αποτέλεσμα
γ) ΟΑΕΔ,ΟΕΕ,ΟΕΚ
Έσοδα
Ασφαλιστικές εισφορές
Ρύθμιση οφειλών
Μεταβιβάσεις από κρατικό προϋπολογισμό
Απόδοση περιουσίας
Εισπράξεις υπερ Δημοσίου και τρίτων
Λοιπά έσοδα
Έξοδα
Προνοιακές παροχές
Απόδοση εισπράξεων τρίτων
Δαπάνες προσωπικού
Λοιπές δαπάνες
Ταμειακό αποτέλεσμα
Εθνικολογιστικές προσαρμογές

45

37

0

0

0

0

0

Δημοσιονομικό αποτέλεσμα

139

504

544

509

558

603

645
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Πίνακας 6.4 Κοινωνικός προϋπολογισμός
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ΔΥΕ

ΔΥΕ

ΜΠΔΣ

ΜΠΔΣ

ΜΠΔΣ

ΜΠΔΣ

ΜΠΔΣ

4.899
3.904
151
2
502
39
250
51
5.005

5.380
4.557
174
0
314
63
255
17
5.316

5.114
4.480
174
0
100
40
300
20
5.101

4.932
4.306
166
0
100
40
300
20
4.852

5.019
4.395
164
0
100
40
300
20
4.998

5.096
4.476
160
0
100
40
300
20
5.098

5.185
4.568
157
0
100
40
300
20
5.125

2.089

2.332

2.249

2.028

2.186

2.256

2.250

1.883

1.869

1.480

1.450

1.436

1.465

1.496

Απόδοση εισπράξεων τρίτων
Δαπάνες προσωπικού
Διοικητικές δαπάνες
Μεταβιβάσεις προς νοσοκομεία
Ταμειακό αποτέλεσμα

243
33
102
656
-106

251
37
85
742
64

300
40
132
900
13

300
42
133
900
80

300
42
134
900
21

300
42
135
900
-2

300
43
136
900
60

Εθνικολογιστικές προσαρμογές

482

677

266

-53

11

35

-6

Δημοσιονομικό αποτέλεσμα

376

741

279

27

32

33

54

Ταμειακό αποτ/σμα κοινωνικού προϋπολογισμού

713

1.380

1.015

3.867

3.818

3.903

3.911

Εθνικολογιστικές προσαρμογές

206

412

793

-53

11

35

-6

Δημοσιονομικό αποτ/σμα κοινων. προϋπ/σμού

919

1.792

1.808

3.815

3.829

3.938

3.905

ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

δ) ΕΟΠΥΥ
Έσοδα
Ασφαλιστικές εισφορές
Ρύθμιση οφειλών
Κοινωνικοί Πόροι
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό
Απόδοση περιουσίας
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων
Λοιπά έσοδα
Έξοδα
Φαρμακευτική δαπάνη (καθαρή μετά την αφαίρεση
clawback & rebate)
Λοιπές παροχές ασθένειας (καθαρή μετά την αφαίρεση
clawback & rebate)

1/ Στις δαπάνες επικουρικής ασφάλισης του έτους 2016 περιλαμβάνεται ποσό ύψους 84 εκατ. ευρώ που αφορά αποπληρωμή
ληξιπροθέσμων του ΜΤΠΥ από την ειδική χρηματοδότηση
2/ Οι χρεωστικοί τόκοι των ασφαλιστικών ταμείων περιλαμβάνονται στις διοικητικές δαπάνες
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7.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

Η ενοποιημένη κατάσταση της Γενικής Κυβέρνησης (πίνακας 7.1) παρουσιάζει τα συνολικά έσοδα και
έξοδά της κατά γενική κατηγορία (οικονομική ταξινόμηση). Η ενοποίηση όλων των υποτομέων σε ενιαίο
σύνολο συνεπάγεται την ενοποίηση τόσο των συναλλαγών μεταξύ των υποτομέων, όσο και των
ενδοτομεακών συναλλαγών. Με την έννοια αυτή, εντοπίζονται και απαλείφονται όλες οι συναλλαγές
που, στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης, αποτελούν έξοδο για έναν υποτομέα και ισόποσο έσοδο για
κάποιον άλλο (ενδοκυβερνητικές συναλλαγές), όπως για παράδειγμα, η επιχορήγηση ενός ΝΠΔΔ από
τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Με τον τρόπο αυτό, αποτυπώνονται τα καθαρά έσοδα και οι καθαρές
δαπάνες και, συνεπώς, η πραγματική οικονομική δραστηριότητα του συνόλου της Γενικής Κυβέρνησης.
Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης μετά την ενοποίηση των ενδοκυβερνητικών –
ενδοτομεακών συναλλαγών παραμένει εξ ορισμού το ίδιο με το μη ενοποιημένο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 Ενοποιημένο αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (ποσά σε εκατ.ευρώ)
Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης
Άμεσοι φόροι
εκ των οποίων: στο εισόδημα φυσ. προσώπων
στο εισόδημα νομ. προσώπων
λοιποί άμεσοι φόροι
άμεσοι φόροι ΠΟΕ
Έμμεσοι φόροι
εκ των οποίων : φόροι συναλλαγών
φόροι κατανάλωσης
φόροι στην περιουσία
φόροι λοιπών φορέων γεν κυβέρνησης
Επιστροφές φόρων
Ασφαλιστικές εισφορές
εκ των οποίων πραγματικές
Λοιπές τρέχουσες & κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
Έσοδα περιουσίας
Λοιπά έσοδα
εκ των οποίων τεκμαρτά ( R&D , Software)
Σύνολο εσόδων Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA
Σύνολο εσόδων Γ.Κ. κατά ΕΣΑ (προ τεκμαρτών)
Σύνολο εσόδων βάσει της ΣΧΔ

ΔΥΕ Απρ.2018 ΔΥΕ Απρ.2018
2016
2017
17.582
17.736
8.966
9.295
3.757
3.474
1.798
1.922
1.839
1.824
34.065
35.471
15.473
16.393
9.119
9.181
3.262
3.269
4.505
4.702
-4.277
-5.640
25.472
26.072
19.877
20.853
5.549
3.870
920
743
7.530
7.442
937
937

ΜΠΔΣ
2018
17.416
9.175
3.461
1.881
1.699
35.200
16.319
9.499
3.139
4.496
-4.405
25.609
21.012
5.199
479
7.765
946

ΜΠΔΣ
2019
17.435
9.120
3.688
1.879
1.487
35.447
16.614
9.662
3.136
4.328
-4.185
24.535
21.310
5.277
524
7.548
955

ΜΠΔΣ
2020
18.408
10.491
3.504
1.618
1.485
35.714
16.969
9.825
2.902
4.287
-4.320
24.899
21.982
4.918
538
7.701
965

ΜΠΔΣ
2021
19.296
11.063
3.958
1.411
1.505
36.277
17.416
10.018
2.864
4.210
-4.468
25.409
22.417
4.798
546
7.819
975

ΜΠΔΣ
2022
20.291
11.641
4.261
1.451
1.530
37.076
17.881
10.217
2.844
4.322
-4.619
25.804
22.842
4.692
534
7.929
984

86.841
80.309
86.949

85.695
79.539
86.065

87.263
81.719
86.861

86.580
82.400
86.166

87.858
83.976
87.487

89.677
85.710
89.412

91.707
87.761
91.632

Μισθοί
εκ των οποίων πραγματικοί
Κοινωνικές Παροχές
Συντάξεις
Λοιπές Κοινωνικές παροχές
Λοιπές Κοινωνικές παροχές σε είδος
Τρέχουσες & κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
Επιδοτήσεις
Επενδυτικές δαπάνες
εκ των οποίων : τεκμαρτά ( R&D , Software)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Αποθεματικό
Τόκοι (ενοποιημένοι)

21.414
15.819
38.880
29.729
5.660
3.491
2.971
1.642
7.901
937
7.324
0
5.615

21.446
16.227
38.549
29.174
5.825
3.551
3.142
1.626
6.747
937
7.105
0
5.626

21.692
17.095
37.462
28.973
5.014
3.475
2.885
1.794
7.130
946
8.431
1.000
6.208

20.838
17.614
35.600
25.743
6.315
3.542
2.871
1.844
8.939
955
7.699
1.000
6.295

21.025
18.109
35.906
26.074
6.208
3.623
2.919
1.844
9.006
965
7.738
1.000
6.392

21.187
18.195
36.276
26.401
6.177
3.698
2.813
1.844
9.158
975
7.901
1.000
6.697

21.240
18.278
36.703
26.757
6.182
3.764
2.872
1.844
8.827
984
8.176
1.000
6.896

Σύνολο δαπανών Γ.Κ. κατά ESA
Σύνολο δαπανών Γ.Κ. κατά ESA (προ τεκμαρτών)
Σύνολο δαπανών βάσει της ΣΧΔ
Δημοσιονομικό αποτέλεσμα Γ.Κ. κατά ESA
Πρωτογενές αποτέλεσμα κατά ESA

85.747
79.215
85.737
1.094
6.708

84.240
78.084
84.160
1.455
7.081

86.602
81.058
86.559
661
6.869

85.086
80.906
84.952
1.494
7.789

85.830
81.948
85.697
2.028
8.420

86.877
82.910
86.844
2.800
9.497

87.559
83.612
87.526
4.148
11.044

6.826
174.199

7.531
177.735

6.510
182.959

7.509
189.743

8.182
197.218

9.266
204.572

11.002
212.002

Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης

Πρωτογενές αποτέλεσμα βάσει της ΣΧΔ
ΑΕΠ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 Ενοποιημένο αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης ως % του ΑΕΠ
ΔΥΕ Απρ.2018
2016

ΔΥΕ Απρ.2018
2017

ΜΠΔΣ
2018

ΜΠΔΣ
2019

ΜΠΔΣ
2020

ΜΠΔΣ
2021

ΜΠΔΣ
2022

Άμεσοι φόροι
εκ των οποίων: στο εισόδημα φυσ. προσώπων
στο εισόδημα νομ. προσώπων
λοιποί άμεσοι φόροι
άμεσοι φόροι ΠΟΕ
Έμμεσοι φόροι
εκ των οποίων : φόροι συναλλαγών
φόροι κατανάλωσης
φόροι στην περιουσία
φόροι λοιπών φορέων γεν κυβέρνησης
Επιστροφές φόρων
Ασφαλιστικές εισφορές
εκ των οποίων πραγματικές
Λοιπές τρέχουσες & κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
Έσοδα περιουσίας
Λοιπά έσοδα
εκ των οποίων τεκμαρτά ( R&D , Software)

10,1%
5,1%
2,2%
1,0%
1,1%
19,6%
8,9%
5,2%
1,9%
2,6%
-2,5%
14,6%
11,4%
3,2%
0,5%
4,3%
0,5%

10,0%
5,2%
2,0%
1,1%
1,0%
20,0%
9,2%
5,2%
1,8%
2,6%
-3,2%
14,7%
11,7%
2,2%
0,4%
4,2%
0,5%

9,5%
5,0%
1,9%
1,0%
0,9%
19,2%
8,9%
5,2%
1,7%
2,5%
-2,4%
14,0%
11,5%
2,8%
0,3%
4,2%
0,5%

9,2%
4,8%
1,9%
1,0%
0,8%
18,7%
8,8%
5,1%
1,7%
2,3%
-2,2%
12,9%
11,2%
2,8%
0,3%
4,0%
0,5%

9,3%
5,3%
1,8%
0,8%
0,8%
18,1%
8,6%
5,0%
1,5%
2,2%
-2,2%
12,6%
11,1%
2,5%
0,3%
3,9%
0,5%

9,4%
5,4%
1,9%
0,7%
0,7%
17,7%
8,5%
4,9%
1,4%
2,1%
-2,2%
12,4%
11,0%
2,3%
0,3%
3,8%
0,5%

9,6%
5,5%
2,0%
0,7%
0,7%
17,5%
8,4%
4,8%
1,3%
2,0%
-2,2%
12,2%
10,8%
2,2%
0,3%
3,7%
0,5%

Σύνολο εσόδων Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA
Σύνολο εσόδων Γ.Κ. κατά ΕΣΑ (προ τεκμαρτών)
Σύνολο εσόδων βάσει της ΣΧΔ

49,9%
46,1%
49,9%

48,2%
44,8%
48,4%

47,7%
44,7%
47,5%

45,6%
43,4%
45,4%

44,5%
42,6%
44,4%

43,8%
41,9%
43,7%

43,3%
41,4%
43,2%

12,3%
9,1%
22,3%
17,1%
3,2%
2,0%
1,7%
0,9%
4,5%
0,5%
4,2%
0,0%
3,2%

12,1%
9,1%
21,7%
16,4%
3,3%
2,0%
1,8%
0,9%
3,8%
0,5%
4,0%
0,0%
3,2%

11,9%
9,3%
20,5%
15,8%
2,7%
1,9%
1,6%
1,0%
3,9%
0,5%
4,6%
0,5%
3,4%

11,0%
9,3%
18,8%
13,6%
3,3%
1,9%
1,5%
1,0%
4,7%
0,5%
4,1%
0,5%
3,3%

10,7%
9,2%
18,2%
13,2%
3,1%
1,8%
1,5%
0,9%
4,6%
0,5%
3,9%
0,5%
3,2%

10,4%
8,9%
17,7%
12,9%
3,0%
1,8%
1,4%
0,9%
4,5%
0,5%
3,9%
0,5%
3,3%

10,0%
8,6%
17,3%
12,6%
2,9%
1,8%
1,4%
0,9%
4,2%
0,5%
3,9%
0,5%
3,3%

49,2%
45,5%
49,2%
0,6%
3,9%
3,9%
174.199

47,4%
43,9%
47,4%
0,8%
4,0%
4,2%
177.735

47,3%
44,3%
47,3%
0,4%
3,8%
3,6%
182.959

44,8%
42,6%
44,8%
0,8%
4,1%
4,0%
189.743

43,5%
41,6%
43,5%
1,0%
4,3%
4,1%
197.218

42,5%
40,5%
42,5%
1,4%
4,6%
4,5%
204.572

41,3%
39,4%
41,3%
2,0%
5,2%
5,2%
212.002

Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης

Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης
Μισθοί
εκ των οποίων πραγματικοί
Κοινωνικές Παροχές
Συντάξεις
Λοιπές Κοινωνικές παροχές
Λοιπές Κοινωνικές παροχές σε είδος
Τρέχουσες & κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
Επιδοτήσεις
Επενδυτικές δαπάνες
εκ των οποίων : τεκμαρτά ( R&D , Software)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Αποθεματικό
Τόκοι (ενοποιημένοι)
Σύνολο δαπανών Γ.Κ. κατά ESA
Σύνολο δαπανών Γ.Κ. κατά ESA (προ τεκμαρτών)
Σύνολο δαπανών βάσει της ΣΧΔ
Δημοσιονομικό αποτέλεσμα Γ.Κ. κατά ESA
Πρωτογενές αποτέλεσμα κατά ESA
Πρωτογενές αποτέλεσμα βάσει της ΣΧΔ
ΑΕΠ
ΣΧΔ: Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

Διάγραμμα 7.1 Βασικές συνιστώσες των δαπανών της ΓΚ την περίοδο 2016-2022
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Γ.Κ. (% ΑΕΠ)

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Γ.Κ. (% ΑΕΠ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ & ΕΙΔΟΣ (% ΑΕΠ)

ΤΟΚΟΙ Γ.Κ. (% ΑΕΠ)

54,0%
51,0%

49,2%

47,4%

47,3%

48,0%

44,8%

42,5%

43,5%

45,0%

41,3%

42,0%
39,0%

36,0%
33,0%
30,0%
27,0%

22,3%

24,0%

21,7%

20,5%

18,8%

21,0%

17,7%

18,2%

18,0%

17,3%

15,0%
12,0%
9,0%

12,3%

6,0%

12,1%

11,9%

3,2%

3,2%

3,4%

2016

2017

2018

3,0%
0,0%

11,0%
3,3%

10,4%
3,3%

10,7%
3,2%

2019

2020

10,0%
3,3%

2021

2022

Διάγραμμα 7.2 - Ετήσια μεταβολή δημοσιονομικών μεγεθών σε σχέση με προηγούμενο έτος
(σε ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ)

Δ % ΑΕΠ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ (ΚΑΤΆ ΠΡΟΓ/ΜΑ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Δ % ΑΕΠ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤ. ΔΑΠ/ΝΩΝ (ΚΑΤΆ ΠΡΟΓ/ΜΑ)

Δ % ΑΕΠ ΕΣΟΔΩΝ (ΚΑΤΆ ΠΡΟΓ/ΜΑ)

1,0%
0,7%
0,4%

0,3%

0,4%
0,2%

0,2%
0,0%

-0,4%

-0,5%

-0,6%

-0,7%
-0,8%

-1,0%

-1,0%
-1,2%
-1,5%

-2,0%

2017

-1,0%

-1,1%

-1,2%

-1,6%

2018

2019

Συνολικά Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA

2020

2021

2022
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Τα συνολικά πραγματικά (εξαιρουμένων των τεκμαρτών) έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης, σε
ενοποιημένη βάση, εκφρασμένα ως ποσοστό του ΑΕΠ, αποκλιμακώνονται στην περίοδο 2018-2022 παρά
το γεγονός ότι παρουσιάζουν αύξηση σε απόλυτα μεγέθη. Η εξέλιξη των συνολικών εσόδων,
εκφρασμένων ως ποσοστό του ΑΕΠ, εξηγείται, αφενός από την τάση του ρυθμού μεταβολής του και
αφετέρου από την επίπτωση των παρεμβάσεων που αφορούν κάθε έτος του ΜΠΔΣ, καθώς και από το
γεγονός ότι το ΑΕΠ δεν συνιστά από μόνο του τον ενδεδειγμένο μακροοικονομικό δείκτη για την
μεσοπρόθεσμη εξέλιξη των συνολικών εσόδων. Για παράδειγμα, οι προβλέψεις για τα έσοδα του ΠΔΕ
(κεφαλαιακές μεταβιβάσεις) δεν βασίζονται στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ, όπως επίσης και τα έσοδα
περιουσίας, τα οποία αφορούν κυρίως έσοδα από τόκους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Συνολικές Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA

Οι συνολικές πραγματικές (εξαιρουμένων των τεκμαρτών) δαπάνες (εκφρασμένες ως ποσοστό του ΑΕΠ)
παρουσιάζουν μειωτική τάση στην περίοδο 2018-2022, κυρίως λόγω των εκτιμώμενων ρυθμών
μεταβολής του ΑΕΠ. Σε απόλυτα μεγέθη, ωστόσο, βαίνουν σταδιακά αυξανόμενες από το 2019 και μετά.

Στον πίνακα 7.2 παρουσιάζεται η σύνθεση των πρωτογενών δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης, απ’ όπου
προκύπτει ότι περίπου το 60% του συνόλου των δαπανών αφορά σε μισθούς και συντάξεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2 Σύνθεση πρωτογενών δαπανών Γενικής Κυβέρνησης (ΜΠΔΣ)
Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Μισθοί

21%

22%

23%

24%

24%

24%

24%

Κοινωνικές Παροχές

53%

53%

50%

48%

48%

48%

48%

Συντάξεις

40%

40%

39%

35%

35%

35%

35%

Λοιπές Κοινωνικές παροχές

8%

8%

7%

8%

8%

8%

8%

Λοιπές Κοινωνικές παροχές σε είδος

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Τρέχουσες & κεφαλαιακές μεταβιβάσεις

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

Επιδοτήσεις

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Επενδυτικές δαπάνες

9%

8%

8%

11%

11%

11%

10%

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

10%

10%

11%

10%

10%

10%

11%

Αποθεματικό
Σύνολο πρωτογενών δαπανών

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1/Οι αμοιβές προσωπικού αποτυπώνονται σε όρους πλήρους μισθολογικού κόστους.
2/Δεν περιλαμβάνονται τεκμαρτές κοινωνικές εισφορές.

Διάγραμμα 7.3 Σύνθεση πρωτογενών δαπανών
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100%

Αποθεματικό

90%
80%

Λοιπά λειτουργικά έξοδα
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Ανάλυση εσόδων - δαπανών ανά κατηγορία

ΕΣΟΔΑ

Φόροι (Άμεσοι, Έμμεσοι)

Οι εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση των φορολογικών εσόδων βασίζονται κυρίως στις προβλέψεις για την
εξέλιξη των μακροοικονομικών δεικτών και την επίπτωση των σχετικών παρεμβάσεων,
συμπεριλαμβανομένων και των εξισορροπητικών που περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες 2.7, 2.8
και 2.9. Η αναμενόμενη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών της Ελληνικής οικονομίας και
ιδιαίτερα του ΑΕΠ και της ιδιωτικής κατανάλωσης από το 2019 επιδρούν σημαντικά στο ρυθμό
μεταβολής των φορολογικών εσόδων τα οποία βαίνουν αυξανόμενα κατ’ έτος σε απόλυτο μέγεθος.
Στους έμμεσους φόρους, εκτός από αυτούς του Κράτους (ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης, κ.α.)
έχουν συμπεριληφθεί και έσοδα των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα τα
δημοτικά τέλη, τα τέλη κτηματογράφησης, το τέλος υπέρ ΕΡΤ, οι εισροές του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ
& ΣΗΘΥΑ κ.α.

Ασφαλιστικές εισφορές
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Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι πραγματικές, δηλαδή οι εισπραττόμενες τρέχουσες
ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα έσοδα από ρυθμίσεις οφειλών των ασφαλιστικών φορέων
(Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, ΕΟΠΥΥ και ΟΑΕΔ). Το ύψος τους σε απόλυτο μέγεθος βαίνει
αυξανόμενο κατ’ έτος καθ’ όλη την περίοδο 2018-2022. Περιλαμβάνονται επίσης, και οι τεκμαρτές
ασφαλιστικές εισφορές, μέγεθος που προσδιορίζεται βάσει της διαφοράς των τρεχουσών ασφαλιστικών
εισφορών των δημοσίων υπαλλήλων και της μελλοντικής σύνταξης που αυτοί θα λάβουν. Το τεκμαρτό
αυτό ποσό, απεικονίζεται με ουδέτερο τρόπο στη Γενική Κυβέρνηση, αυξάνοντας ισόποσα τη
μισθολογική δαπάνη του Δημοσίου.

Τρέχουσες & κεφαλαιακές μεταβιβάσεις

Το ύψος των εσόδων της κατηγορίας τρεχουσών μεταβιβάσεων περιλαμβάνει κυρίως απευθείας
μεταβιβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα έσοδα του Πράσινου Ταμείου και την ετήσια μεταβολή του
υπολοίπου των λογαριασμών θησαυροφυλακίου.

Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις περιλαμβάνουν κυρίως εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη
χρηματοδότηση έργων και λοιπά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Έσοδα περιουσίας

Τα έσοδα περιουσίας αφορούν κυρίως τόκους και μερίσματα και παραμένουν σε σχετικά σταθερό
επίπεδο ως ποσοστό του ΑΕΠ έως το 2022.

Λοιπά έσοδα

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα του Κράτους,
καθώς και ίδια έσοδα των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που δεν ανήκουν στις παραπάνω
κατηγορίες. Τα λοιπά έσοδα βαίνουν από το 2019 και μετά σταθερά αυξανόμενα ανά έτος μέχρι το 2022.
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ΔΑΠΑΝΕΣ

Μισθοί

Οι αμοιβές προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης εκφράζονται σε όρους πλήρους κόστους, δηλαδή
περιλαμβάνουν τις μεικτές αποδοχές των εργαζομένων και τις εργοδοτικές εισφορές. Το πραγματικό
μισθολογικό κόστος της Γενικής Κυβέρνησης (χωρίς τις τεκμαρτές εισφορές), ως ποσοστό του ΑΕΠ,
εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 9,3% το 2018 και θα μειώνεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου
του ΜΠΔΣ, κυρίως λόγω των προβλεπόμενων ρυθμών μεγέθυνσης του ΑΕΠ, σε απόλυτα όμως μεγέθη
παρατηρείται ελαφρώς ανοδική τάση από το 2018 και μετά. Σημαντικό μέρος της αύξησης αυτής
οφείλεται στη σταδιακή αποτύπωση της δαπάνης για εργοδοτική εισφορά του Δημοσίου και των λοιπών
φορέων προς τον νέο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η δαπάνη αυτή, ωστόσο, είναι
δημοσιονομικά ουδέτερη στη Γενική Κυβέρνηση, καθώς αποτυπώνεται και ως αυξημένο έσοδο από
ασφαλιστικές εισφορές.

Σημειώνεται ότι σημαντικός παράγοντας για την εξέλιξη του μισθολογικού κόστους της γενικής
κυβέρνησης είναι ο λόγος αποχωρήσεων / προσλήψεων που περιγράφεται στον πίνακα 7.3.

Επιπλέον, η μισθολογική δαπάνη του Δημοσίου έχει επιβαρυνθεί και με τον τεκμαρτό υπολογισμό των
ασφαλιστικών εισφορών, όπως περιγράφηκε παραπάνω.

Κοινωνικές παροχές

Συντάξεις: Σημαντική επίπτωση στην εξέλιξη της συνταξιοδοτικής δαπάνης έχει η εφαρμογή της
ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, με παρεμβάσεις που περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα 2.7 και
αναλύονται παραπάνω.

Λοιπές κοινωνικές παροχές: Περιλαμβάνουν σειρά επιδομάτων προς ευάλωτες ομάδες πληθυσμού,
όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, τα οικογενειακά και αναπηρικά επιδόματα κ.α. Οι δαπάνες
αυτές παρουσιάζουν σημαντική αύξηση από το έτος 2019, οπότε και προβλέπεται η εφαρμογή των
εξισορροπητικών παρεμβάσεων κοινωνικής προστασίας που περιγράφονται στον πίνακα 2.9.

Λοιπές κοινωνικές παροχές σε είδος: Στην κατηγορία των κοινωνικών παροχών σε είδος περιλαμβάνεται
το σύνολο σχεδόν των δαπανών του ΕΟΠΥΥ (φαρμακευτική δαπάνη και λοιπές παροχές ασθένειας). Για
τη διασφάλιση του ανωτάτου ορίου των σχετικών δαπανών εφαρμόζεται ο μηχανισμός clawback και
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rebate. Για τα έτη του ΜΠΔΣ έχει προβλεφθεί η σύνδεση του ορίου αυτού με το ρυθμό μεταβολής του
πραγματικού ΑΕΠ.

Τρέχουσες & Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις περιλαμβάνουν κυρίως αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπές
μεταβιβάσεις σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης. Η κατηγορία των κεφαλαιακών μεταβιβάσεων
περιλαμβάνει κυρίως αγροτικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις καθώς και καταπτώσεις εγγυήσεων
φορέων εκτός γενικής κυβέρνησης. Το ύψος των δαπανών της κατηγορίας αυτής παραμένει σχετικά
σταθερό σε απόλυτο μέγεθος.

Επιδοτήσεις

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως οι εκροές του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ και τα
προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ και παραμένουν σχετικά σταθερές την περίοδο του ΜΠΔΣ.

Δαπάνες επενδύσεων

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και από ίδιους πόρους των φορέων γενικής κυβέρνησης.
Επίσης, για τις ανάγκες της παρούσας ανάλυσης, περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για εξοπλιστικά
προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τέλος, στην κατηγορία αυτή έχουν υπολογιστεί και
τεκμαρτές δαπάνες που συνδέονται με την ιδιοπαραγωγή προϊόντων έρευνας και τεχνολογίας από
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Το τεκμαρτό αυτό ποσό, απεικονίζεται με ουδέτερο τρόπο στη Γενική
Κυβέρνηση, αυξάνοντας ισόποσα την κατηγορία των λοιπών εσόδων.
Λοιπά λειτουργικά έξοδα

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κυρίως τις δαπάνες για την λειτουργική εξυπηρέτηση των αναγκών της
Γενικής Κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται οι λειτουργικές δαπάνες των Υπουργείων, των
νοσοκομείων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των λοιπών νομικών προσώπων. Σημειώνεται
ότι, για την περαιτέρω διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για
την εξέλιξη των δαπανών που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, έχει καθοριστεί κατώτατο όριο (spending
floor) εκφρασμένο ως ποσοστό του ΑΕΠ για όλη την περίοδο του ΜΠΔΣ. Έτσι οι λειτουργικές δαπάνες
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από το 2019 και μετά αυξάνονται ομαλά ανά έτος, λόγω και του θετικού ρυθμού πληθωρισμού,
διατηρούνται όμως σχετικά σταθερές ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Αποθεματικό

Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και έκτακτου χαρακτήρα δαπανών έχουν προβλεφθεί πιστώσεις
ύψους 1.000 εκατ. ευρώ για όλα τα έτη από το 2018 έως και το 2022. Στα απολογιστικά αποτελέσματα
των ετών 2016 και 2017, τέτοιου χαρακτήρα δαπάνες που προέκυψαν και χρηματοδοτήθηκαν από το
αποθεματικό, περιλαμβάνονται στις επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με τη φύση τους.

Προσλήψεις – αποχωρήσεις προσωπικού

Στο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο για τη στελέχωση της Γενικής Κυβέρνησης εντάσσονται οι εκτιμήσεις
αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης και αναγκαστικών αποχωρήσεων, καθώς και των προσλήψεων
τακτικού προσωπικού για καθένα από τα έτη 2018-2022.

Ο συνολικός προγραμματισμός προσλήψεων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο 20182022 βασίστηκε κυρίως στον κανόνα 1:3 για το 2018 (βάσει των διατάξεων του άρθρου 64 του Ν.
4389/2016), ενώ για τα επόμενα έτη, λαμβάνοντας υπόψη τη λήξη του προαναφερόμενου περιορισμού,
σε κανόνα 1:1.

Ο εν λόγω προγραμματισμός αποτυπώνεται στον πίνακα 7.3, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αριθμός
αποχωρήσεων και προσλήψεων τακτικού προσωπικού.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3 Προσλήψεις - Αποχωρήσεις περιόδου 2017-2022
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2018-2022

ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Αποχ. Προσλ. Αποχ. Προσλ. Αποχ. Προσλ. Αποχ. Προσλ. Αποχ. Προσλ.
Κανόνας Προσλήψεων

1:4

1:3

1:1

1:1

Αποχ.

1:1

Προσλ.

Σύνολο
Αποχ.

Σύνολο
Προσλ.

32.759

1:1

Α. Κεντρική Διοίκηση

5.646

5.637

5.703

6.499

5.842

7.088

6.288

5.885

6.219

6.663

7.850

6.624

31.901

Β. Λοιποί Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης

2.273

3.052

2.203

767

2.242

977

2.414

2.578

2.378

2.738

3.035

2.702

12.273

9.763

ΟΤΑ (α' & β' βαθμού) και Νομικά
Πρόσωπα ΟΤΑ
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

1.646

2.321

1.604

635

1.633

541

1.760

1.969

1.733

2.084

2.213

2.057

8.942

7.286

148

119

144

4

145

0

155

145

153

155

196

153

793

457

ΟΑΕΔ

58

2

49

0

51

380

57

51

57

57

73

57

287

545

ΕΟΠΥΥ

10

2

8

0

8

0

9

8

9

9

11

9

44

25

Νομικά Πρόσωπα

170

471

164

128

167

56

180

167

177

180

225

177

913

708

ΔΕΚΟ
Γ. Σύνολο (Α+Β)

241

137

234

0

238

0

254

238

250

254

317

250

1.293

742

7.919

8.689

7.906

7.266

8.084

8.065

8.702

8.463

8.597

9.401

10.885

9.326

44.174

42.521

Για το τρέχον έτος, εκτιμάται ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 7.266 προσλήψεις, με βάση τόσο
τον κανόνα προσλήψεων τρέχοντος έτους, όσο και το υπόλοιπο προσλήψεων προηγούμενων ετών που
δεν υλοποιήθηκαν, των προσλήψεων για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση απόφασης κατανομής (όπως
προσλήψεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, κ.λ.π.) και των εισαγωγών ένστολων στις παραγωγικές
σχολές.
Ομοίως για τα επόμενα έτη, λαμβάνονται υπόψη οι αποχωρήσεις του προηγούμενου έτους, με βάση τον
κανόνα προσλήψεων 1:1, συμπεριλαμβάνοντας τυχόν διαφορά προσλήψεων προηγούμενων ετών κατά
την υλοποίηση.

Ειδικότερα, στον προγραμματισμό προσλήψεων περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο τα εξής:

 Για τις εισαγωγές ένστολων στις παραγωγικές σχολές των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών
(πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, για το έτος 2018 και καθένα από τα επόμενα έτη της περιόδου 2019-2022, έχει προβλεφθεί
αριθμός προσλήψεων στο πλαίσιο του εκάστοτε ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, οι οποίες
περιλαμβάνονται στα ανώτατα όρια δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού των ανωτέρω Υπουργείων.
 Στο Υπουργείο Υγείας, προβλέπονται οι προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων, με βάση προκηρύξεις
προηγούμενων ετών, οι οποίες περιλαμβάνονται στα ανώτατα όρια δαπανών του τακτικού
προϋπολογισμού τόσο του Υπουργείου Υγείας, όσο και των Γενικών Κρατικών Δαπανών ως νέες
προσλήψεις.
 Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει υπολογισθεί η
πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων, καθώς και η πρόσληψη λοιπού προσωπικού στα Δικαστήρια και
Δικαστικές Υπηρεσίες, με βάση προκηρύξεις προηγουμένων ετών, και έχουν περιληφθεί ως νέες
προσλήψεις στις Γενικές Κρατικές Δαπάνες.
 Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχει υπολογισθεί η πρόσληψη μελών ΔΕΠ, με
βάση εγκριτικές αποφάσεις προηγουμένων ετών της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για την
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κάλυψη των σχετικών αναγκών, και έχουν περιληφθεί ως νέες προσλήψεις στις Γενικές Κρατικές
Δαπάνες.
 Στον ΟΑΕΔ, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και στους λοιπούς υποτομείς
Γενικής Κυβέρνησης, έχει υπολογισθεί η πρόσληψη εργασιακών συμβούλων και λοιπού προσωπικού,
με βάση εγκριτικές αποφάσεις προηγουμένων ετών της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για
την κάλυψη των σχετικών αναγκών.
Σε κάθε περίπτωση, τυχόν διαφορά προσλήψεων κατά την υλοποίηση, μεταφέρεται στο επόμενο
έτος, προκειμένου κατά την περίοδο του ΜΠΔΣ να τηρείται ο προγραμματισμός προσλήψεων σε
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε συνολικό επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις ανά υποτομέα, μπορεί να διαφοροποιηθούν σε σχέση
με αυτές που τελικά θα πραγματοποιηθούν, χωρίς όμως να επηρεαστεί το συνολικό αποτέλεσμα. Η
κατανομή των προσλήψεων θα αποφασιστεί ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες του κάθε φορέα και
με γνώμονα την αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών, τον εξορθολογισμό των διοικητικών
λειτουργιών και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

Ο ως άνω προγραμματισμός στελέχωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ο οποίος αφορά στις
εκτιμώμενες προσλήψεις ανά υποτομέα αυτής, επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα,
λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αναγκαίες αναθεωρήσεις των αποχωρήσεων και ενσωματώνοντας την
ιεράρχηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των εν
λόγω φορέων, εντός των ορίων του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού προσλήψεων.

8.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) – ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΔΕ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2022

Στόχοι ΠΔΕ και διαθέσιμοι πόροι για το ΠΔΕ 2018-2022

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα
που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν την
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αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση προωθώντας την
αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Βασική πηγή εσόδων για την χρηματοδότηση των έργων του ΠΔΕ αποτελούν οι εισροές από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης) και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), τα Ταμεία Αλληλεγγύης και Διαχείρισης
μεταναστευτικών ροών κ.ά.

Μέσω των χρηματοδοτήσεων του ΠΔΕ ενισχύονται κυρίως οι ακόλουθοι αναπτυξιακοί τομείς:







Έργα υποδομής στους τομείς μεταφορών και περιβάλλοντος
Δράσεις ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας
Ενίσχυση της κοινωνίας της γνώσης και ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου
Έργα ενέργειας και αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων
Στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Επίσης, με την αξιοποίηση εθνικών πόρων ενισχύονται πολιτικές του Κράτους που αφορούν μεταξύ των
άλλων στη συντήρηση και επέκταση κοινωνικών υποδομών, την ικανοποίηση έκτακτων αναγκών και σε
λοιπές δράσεις.

Στην παρούσα φάση που ανοίγονται νέες προοπτικές για την ελληνική οικονομία, η υλοποίηση του ΠΔΕ
2018 αλλά και του ΠΔΕ 2019-2022 έχει ως στόχο να συνδράμει τη δημοσιονομική προσπάθεια με
αναπτυξιακές δράσεις που θα ενισχύσουν την πραγματική οικονομία και ταυτόχρονα θα στηρίξουν την
κοινωνική συνοχή.

Ο δημοσιονομικός στόχος στην εκτέλεση του ΠΔΕ 2018-2022 είναι η πραγματοποίηση των δαπανών των
έργων όλων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ έτσι ώστε
να εξασφαλιστεί η εισροή της κοινοτικής συνδρομής.

Η μεγιστοποίηση της απορρόφησης της κοινοτικής συνδρομής και της αξιοποίησης των
προκαθορισμένων πόρων, αποτελεί σταθερή επιδίωξη που επιτυγχάνεται μέσω του ορθού
προγραμματισμού και του βέλτιστου συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό
έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον ορθό προγραμματισμό και τη στόχευση με βασικότερο εργαλείο την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών. Mία από τις βασικές επιδιώξεις της περιόδου 20182022 είναι η πλήρης αυτοματοποίηση και μηχανογράφηση όλων των διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ για
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όλους τους εμπλεκόμενους και ο σχεδιασμός και η ενεργοποίηση του Εθνικού Προγράμματος
Ανάπτυξης.

Το 2018, η προσπάθεια εστιάζεται στην επίσπευση της υλοποίησης των έργων της Προγραμματικής
Περιόδου (ΠΠ) 2014-2020, καθώς και στην ταχεία ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων που αφορούν σε
δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και των λοιπών συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013.

Συγκεκριμένα για το 2018 προβλέπεται η υλοποίηση έργων που αντιστοιχούν σε πόρους συνολικού
ύψους 6,75 δισ. ευρώ. Από αυτά, ποσό ύψους 5,75 δισ. ευρώ αφορά σε συγχρηματοδοτούμενα έργα
και αναλυτικότερα περίπου 4,06 δισ. ευρώ αναμένεται να διατεθούν για την έναρξη και υλοποίηση
έργων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014–2020, ενώ περίπου 1,69 δισ.
ευρώ θα διατεθεί για λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Τέλος, ποσό ύψους 1 δισ. ευρώ θα
διατεθεί για την υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους.

Για την περίοδο 2019-2022, οι διαθέσιμοι πόροι ώστε να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι και
ταυτόχρονα να ικανοποιηθούν οι πολιτικές και νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, ανέρχονται
συνολικά σε 29,2δισ. ευρώ και κατανέμονται ως ακολούθως:





Πόροι συνολικού ύψους 23 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 79%περίπου του συνόλου, θα
διατεθούν για τα έργα του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ. Αναλυτικότερα, το 69%
περίπου των πόρων αυτών, συνολικού ύψους σχεδόν 15,78 δισ. ευρώ, θα δοθούν για την εντός
χρονοδιαγραμμάτων υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ 2014–2020. Το 31% των συνολικών
συγχρηματοδοτούμενων πόρων, που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους σχεδόν 7,22 δισ. ευρώ
προγραμματίζεται να δοθούν για λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που περιλαμβάνουν
κυρίως έργα των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας καθώς και Προγραμμάτων που
αφορούν στη διαχείριση των Μεταναστευτικών και Προσφυγικών Ροών ανεξάρτητα
προγραμματικής περιόδου. Η ετήσια κατανομή των πόρων προβλέπει τη διάθεση ποσού ύψους 5,75
δισ. ευρώ για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος κάθε έτους της περιόδου 2019-2022.
Πόροι συνολικού ύψους 6,2 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν περίπου στο 21% του συνόλου, θα
διατεθούν για έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ με κατανομή 1,55 δισ. ευρώ για κάθε έτος της
περιόδου 2019-2022, ώστε να καλυφθούν λοιπές (μη συγχρηματοδοτούμενες από κοινοτικούς
πόρους) επενδυτικές δαπάνες των Υπουργείων και των Περιφερειών, να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες
των επενδυτικών νόμων, να χρηματοδοτηθούν δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,
της απασχόλησης και της εκπαίδευσης, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, συντηρήσεις
υποδομών καθώς και να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες, όπως η αποκατάσταση ζημιών σε έργα
υποδομής από σεισμούς, πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές κ.α. και η ενίσχυση πληγέντων
από αυτές. Επιπλέον στο πλαίσιο των εξισορροπητικών παρεμβάσεων του ΜΠΔΣ έχουν προβλεφθεί
στο ΠΔΕ 300 εκατ. ευρώ κατ΄ έτος για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022, για τη χρηματοδότηση
δράσεων των καθεστώτων ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, έργων υποδομής που
θα ενισχύσουν την αγροτική παραγωγή και έργων ενίσχυσης της βιομηχανίας στον τομέα της
ενεργειακής εξοικονόμησης
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Αποτίμηση - αξιολόγηση - δράση
Βασικός στόχος που τέθηκε από την έναρξη κιόλας της προσπάθειας για τη δημοσιονομική εξυγίανση
της χώρας ήταν η αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας του ΠΔΕ, με την υιοθέτηση βασικών αρχών
προγραμματισμού, παρακολούθησης της υλοποίησης και ανάληψης διορθωτικών κινήσεων, όπου
απαιτείται. Αυτή η στόχευση παραμένει κεντρική επιδίωξη και για την περίοδο 2018-2022.
Κατά τον προγραμματισμό και την εκτέλεση του ΠΔΕ τα τελευταία έτη της μεγάλης δημοσιονομικής
προσπάθειας εμπεδώθηκαν και βελτιώθηκαν οι διαδικασίες για την τήρηση των αρχών της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης και του δεσμευτικού, σύμφωνα με τις επιταγές του προϋπολογισμού,
προγραμματισμού σε επίπεδο προγράμματος και φορέα χρηματοδότησης με σταδιακή ενίσχυση του
συνολικού και μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα του.
Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις για την αποκέντρωση, απλοποίηση και
ευελιξία των διαδικασιών υλοποίησης του ΠΔΕ. Η δυνατότητα ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων
έργων του ΠΔΕ από τον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό ή Περιφερειάρχη, η ρύθμιση των θεμάτων
υλοποίησης του περιφερειακού ΠΔΕ, η εφαρμογή κανόνα ευελιξίας με υπερδέσμευση πιστώσεων του
ετήσιου ΠΔΕ έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του επόμενου έτους και ο
εξορθολογισμός της διαδικασίας πληρωμών των έργων με την κατάργηση του υπολόγου- φυσικού
προσώπου για τα έργα της Κεντρικής Διοίκησης, αποτελούν παραδείγματα των παρεμβάσεων αυτών με
σημαντικά αποτελέσματα. Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις σε καμία περίπτωση δεν
αποδυνάμωσαν, αλλά αντιθέτως ενίσχυσαν τους κανόνες του προγραμματισμού μέσα από την
απλοποίηση των διαδικασιών που προσέφεραν.

Επίσης έχουν προωθηθεί σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις για τη μείωση των γραφειοκρατικών
διαδικασιών, την άρση πιθανών εμποδίων στην πορεία εκτέλεσης των έργων, την επιτάχυνση της ροής
χρηματοδότησής τους, την αντιμετώπιση προβλημάτων ρευστότητας των δικαιούχων, καθώς και την
ενίσχυση της διαφάνειας με άρση εμποδίων για την πλήρη οικονομική παρακολούθηση των έργων του
ΠΔΕ.

Η σημαντικότερη όμως πρόοδος που έχει ήδη συντελεστεί αναφορικά με την απλοποίηση και
επιτάχυνση των διαδικασιών είναι η αναβάθμιση κι ο εκσυγχρονισμός του πληροφοριακού συστήματος
του ΠΔΕ με το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα e-ΠΔΕ το οποίο βρίσκεται πλέον σε
κατάσταση πλήρους παραγωγικής λειτουργίας ενσωματώνοντας και την εφαρμογή των ηλεκτρονικών
πληρωμών για όλα τα έργα του ΠΔΕ. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η πλήρης εφαρμογή
του προγράμματος ηλεκτρονικών πληρωμών για όλα τα έργα του ΠΔΕ, σηματοδοτεί για τις διαδικασίες
χρηματοδότησης των έργων που εκτός από την επιτάχυνση και την απλοποίηση συνεισφέρει σημαντικά
και στη διαφάνεια κατά την υλοποίηση του Προγράμματος.
Ακόμη, στο πλαίσιο της βελτίωσης της διαχείρισης του ΠΔΕ εντάσσεται και η συνεχής διαδικασία
εκκαθάρισης από ανενεργά έργα στη βάση ειδικών κριτηρίων και μετά από σχετικές προτάσεις των
Φορέων. Προς το σκοπό αυτό έχουν δοθεί οδηγίες και κίνητρα στους φορείς να προχωρήσουν στην
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απομείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού των προγραμμάτων τους. Με τον τρόπο αυτό
συμβάλλουν στην εξυγίανση όλου του Προγράμματος, διότι απαλλάσσεται ο προϋπολογισμός δημοσίων
επενδύσεων από άστοχες δεσμεύσεις και διευκολύνεται ο προγραμματισμός των δράσεων των
επόμενων ετών.

Απώτερος σκοπός όλων των ενεργειών απλοποίησης, εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του πλαισίου
χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων είναι η δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος
υλοποίησης του ΠΔΕ για την υποστήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας, η διευκόλυνση της
απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, η ενίσχυση της διαφάνειας και η πλήρης συμμόρφωση της
χώρας μας με τις κοινοτικές και διεθνείς υποχρεώσεις της.

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στις ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας για πληρωμή
των έργων του ΠΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό προωθήθηκαν κανονιστικές ρυθμίσεις για οριοθέτηση των ποσών
που εισρέουν από την Ε.Ε. για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ώστε αυτά να χρηματοδοτούν
αποκλειστικά την υλοποίηση των έργων τους. Με τις ρυθμίσεις αυτές διευρύνθηκε η λειτουργία του
Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ, που είχε συσταθεί αρχικά για την εξασφάλιση καλύτερου ελέγχου στη
διαχείριση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων για το ΕΣΠΑ και στην παρακολούθηση των σχετικών
ενεργειών και δημιουργήθηκε Κεντρικός Λογαριασμός για τη συγχρηματοδότηση έργων του Ταμείου
Εσωτερικής Ασφάλειας και του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης .

Τέλος, σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό για την περίοδο 2019–2022 θα υλοποιηθούν
οι ακόλουθες δράσεις ολοκληρώνοντας ουσιαστικά τη μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια για την
αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων της χώρας:

 Πλήρης ενεργοποίηση δομών που έχουν ήδη συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την εξυπηρέτηση των αναγκών ορθού
προγραμματισμού του ΠΔΕ και την μετατροπή του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ σε Εθνικό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης με ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βασισμένο στις καλές πρακτικές/πρότυπα του
ΕΣΠΑ.
 Κωδικοποίηση και αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου των δημοσίων επενδύσεων.
 Πλήρης αυτοματοποίηση της παρακολούθησης των εσόδων του Προγράμματος.
 Προσδιορισμός σύγχρονου ορισμού για τις κατηγορίες δαπανών που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ,
συμπεριλαμβανομένων και των νέων χρηματοδοτικών τεχνικών.
 Προγραμματισμός και παρακολούθηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το
Πρόγραμμα.
 Απλοποίηση διαδικασιών με παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση των
δημοσίων επενδύσεων και με τη χρήση νέων τεχνολογιών, (ηλεκτρονικός/ψηφιοποιημένος φάκελος
έργου με πρόσβαση των ελεγκτικών αρχών, ηλεκτρονικά τιμολόγια κ.λπ.).
 Ενίσχυση των διεπαφών του πληροφοριακού συστήματος του ΠΔΕ (e-pde) με το πληροφοριακό
σύστημα του ΓΛΚ, ώστε να παρακολουθείται με ενιαίο τρόπο η εκτέλεση του Κρατικού
προϋπολογισμού,
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 Υιοθέτηση διπλογραφικού συστήματος στη βάση διεθνών λογιστικών προτύπων για την καλύτερη
οικονομική παρακολούθηση του Προγράμματος.
 Υλοποίηση διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος του ΠΔΕ (e-ΠΔΕ) με άλλα
συστήματα όπως ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΤΑΧΙS, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, ΠΑΠΥΡΟΣ στα πλαίσια της αυτοματοποίησης
όσο το δυνατόν περισσοτέρων διαδικασιών όπου εμπλέκονται πολλοί φορείς.
 Σταδιακή απομείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού του εθνικού ΠΔΕ, στο οποίο έχει σωρευτεί
δυσανάλογα μεγάλος όγκος υποχρεώσεων από προηγούμενα έτη δυσχεραίνοντας το ρόλο του ως
αναπτυξιακό εργαλείο,
 Συντονισμός και παρακολούθηση των προθεσμιών ολοκλήρωσης των ενεργειών διαχείρισης και
υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΔΕ.
 Ενδυνάμωση της περιφερειακής διάστασης υλοποίησης του ΠΔΕ με αναδιοργάνωση των διαδικασιών
τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο,
 Μητρώο παρακολούθησης παρόχων αγαθών και υπηρεσιών για τα έργα ΠΔΕ μέσω του e-pde.

Η διάρθρωση του ΠΔΕ 2019–2022 - Συνέπεια με δημοσιονομικές δυνατότητες

Για την περίοδο 2019–2022 οι πόροι του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ανέρχονται περίπου στο 79%
του συνολικού Προγράμματος χρηματοδοτώντας κυρίως έργα της τρέχουσας ΠΠ 2014–2020.

Το 21% των πόρων που θα χρηματοδοτήσει το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, το οποίο ως ποσοστό ενώ
εμφανίζεται αυξημένο σε σχέση με τα μεγέθη των ετών 2013-2016, παραμένει σημαντικά μειωμένο σε
σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά πριν την δημοσιονομική κρίση, είναι ιδιαίτερης σημασίας προκειμένου
να στηριχθούν αναπτυξιακές επιλογές του Κράτους που δεν είναι επιλέξιμες σε συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα και να υποστηριχθούν αναπτυξιακές δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι πόροι του
Εθνικού σκέλους του Προγράμματος της περιόδου 2019-2022 αναμένεται να κατανεμηθούν κυρίως για
τη χρηματοδότηση των επενδυτικών Νόμων, προγραμμάτων στήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Περιφερειακό Πρόγραμμα), δράσεων ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής καθώς και λοιπών
προγραμμάτων της Κεντρικής Διοίκησης που περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο συντηρήσεις υποδομών
και προμήθειες.

Η στρατηγική υλοποίησης του ΠΔΕ αποτυπώνεται και στην κατανομή των πιστώσεων ανά Φορέα
Κεντρικής Διοίκησης και ανά κατηγορία Προγράμματος. Ειδικότερα:

 Έμφαση δίνεται σε Υπουργεία που εποπτεύουν-διαχειρίζονται τις πολιτικές των θεματικών των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η κατανομή των πιστώσεων ανά Υπουργείο βασίστηκε κυρίως στις
εκτιμήσεις για την κατανομή των ποσών στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2014-2020
αλλά έλαβε υπόψη και στόχους που αφορούν την ολοκλήρωση των ημιτελών έργων της ΠΠ 20072013.
 Το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων κατευθύνεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το
οποίο ανέρχεται στο 43% του συνολικού ποσού που θα διατεθεί για το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2019-
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2022, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναγκών χρηματοδότησης των επενδυτικών νόμων και στο
12% περίπου του συνόλου του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους όλης της περιόδου του ΜΠΔΣ για
την υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας.
Το 26% περίπου του συνόλου των πιστώσεων κατευθύνεται στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων, όπου υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις για πληρωμές τόσο στο επιλέξιμο, όσο και στο μη
επιλέξιμο τμήμα του ΠΔΕ για την ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής και λοιπών δράσεων,
κυρίως για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των μεταφορικών υποδομών και των δικτύων.
Σε συμφωνία με την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων
κατευθύνεται στην αναβάθμιση και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω των προγραμμάτων
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το ποσοστό του ΠΔΕ που θα διατεθεί προς το σκοπό αυτό
έναντι των συνολικά διαθέσιμων πόρων όλης της περιόδου 2019 – 2022 ανέρχεται για το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος στο 12,5% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 2,87 δισ. Ευρώ, και για το
εθνικό σκέλος στο 13,5% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 835 εκατ. ευρώ.
Πόροι ύψους 2,8 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 9,6% περίπου του συνολικού ύψους ΠΔΕ της
περιόδου 2019-2022 θα κατευθυνθούν για την υλοποίηση δράσεων στον αγροτικό τομέα και τον
τομέα της αλιείας, και αφορούν κατά 99,6% σε έργα του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους.
Σημαντικοί πόροι θα διατεθούν στους λοιπούς Φορείς για την υλοποίηση των προγραμμάτων τους σε
συμφωνία με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και την διαμορφούμενη στρατηγική για την ανάπτυξη της
τρέχουσας περιόδου.
Τέλος, τα Προγράμματα των Περιφερειών θα χρηματοδοτηθούν με το 18,5% περίπου των συνολικών
πόρων για το ΠΔΕ της περιόδου 2019-2022, ποσοστό που αντιστοιχεί σε πόρους ύψους 5,4 δισ. ευρώ.
Αναλυτικότερα σε προγράμματα των Περιφερειών θα δαπανηθεί το 20% περίπου του συνόλου του
ΠΔΕ της περιόδου 2019-2022 για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, το οποίο αντιστοιχεί σε πόρους
ύψους 4,6 δισ. και το 13% του συνόλου των δαπανών του εθνικού σκέλους για την ίδια περίοδο, το
οποίο αντιστοιχεί σε πόρους ύψους 800 εκατ. ευρώ.

Δράσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει για την περίοδο 2014-2020 αναπτυξιακούς πόρους ύψους 21 δισ. ευρώ (σε
όρους ενωσιακής συνδρομής και τρέχουσες τιμές) από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταμεία (ΕΔΕΤ) τα οποία μαζί με την εθνική συμμετοχή εκτιμάται ότι θα φθάσουν στο ποσό των 27 δισ.
ευρώ. Το σημαντικότερο τμήμα των πόρων αυτών αναμένεται να απορροφηθεί κατά την εκτέλεση του
ΠΔΕ 2018-2021, με την χρηματοδότηση των αναπτυξιακών δράσεων που σχεδιάστηκαν και θα
υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020.
Η αξιοποίηση του συνόλου των πόρων αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την αντιμετώπιση των
διαρθρωτικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων της χώρας και θα αποτελέσει σημαντικό
παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, της παραγωγικής της ανασυγκρότησης, της
εξωστρεφούς, καινοτόμου και ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας, της δημιουργίας θέσεων
απασχόλησης, της αειφόρου ανάπτυξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού.
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Βασική επιδίωξη αποτελεί η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που
θα στηρίζεται στις μεγάλες, βασικές υποδομές στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των
τηλεπικοινωνιών, σε μικρά και μεσαία έργα, στις παρεμβάσεις με έντονο κοινωνικό και οικολογικό
αποτύπωμα, σε μια νέα επιχειρηματικότητα που συνδυάζει την παραγωγή υψηλής ποιότητας και
προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών με μια νέα μορφή επιχειρηματικής διακυβέρνησης μέσα
από συνεργατικά σχήματα και μορφές κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονομίας.

Έχοντας ξεπεράσει το μέσον της προγραμματικής περιόδου, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην
εντατικοποίηση της υλοποίησης όλων των δράσεων/έργων των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, προκειμένου
να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα, καθώς και στην αντιμετώπιση οποιωνδήποτε κωλυμάτων για
την ομαλή υλοποίησή του. Η αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος της ανεργίας και η άμβλυνση
των έντονα αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης στην κοινωνία και την οικονομία, αναδεικνύεται σε
υψηλής προτεραιότητας στρατηγική επιλογή. Έμφαση δίνεται στους τομείς των μεγάλων έργων
υποδομών (οδικά έργα, σιδηρόδρομοι, Μετρό κλπ), της επιχειρηματικότητας (κυρίως στους τομείς της
μεταποίησης και του τουρισμού), της δημιουργίας και ενίσχυσης της απασχόλησης, της υγείας και της
πρόνοιας, των έργων για την προστασία του περιβάλλοντος, των έργων υποδομών των ΟΤΑ όλης της
χώρας, των δράσεων για τη διοικητική μεταρρύθμιση, την παιδεία και την ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής.

Η αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2014-2020 περιλαμβάνει 7 Τομεακά Προγράμματα:










«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»,
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»,
«Αγροτική Ανάπτυξη»,
«Αλιείας και Θάλασσας»,
«Τεχνική Βοήθεια»,
Δεκατρία (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μια από τις ελληνικές
Περιφέρειες και
 Έξι (6) Ε.Π. της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Η εξειδίκευση των προγραμμάτων και η ενεργοποίησή τους με την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων
είναι σε πλήρη εξέλιξη και πραγματοποιείται με τρόπο ώστε, χωρίς να διακυβευθεί η απρόσκοπτη
υλοποίησή τους, να συμβάλει το ταχύτερο δυνατό στην ανάσχεση των επιπτώσεων της οικονομικής και
ανθρωπιστικής κρίσης και να επανεκκινήσουν συνολικά το οικονομικό και παραγωγικό σύστημα.
Εντός του 2018 αναμένεται να γίνει η αναθεώρηση όλων των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, στην οποία θα
ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της χώρας και οι αλλαγές σε
επιμέρους στρατηγικές της χώρας.
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Λοιπές δράσεις

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF) 2014-2020:
Πρόκειται για δράσεις Διευρωπαϊκών Δικτύων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη έργων υποδομής στους
τομείς των Μεταφορών, της Ενέργειας και των Τηλεπικοινωνιών και αποσκοπούν στην προώθηση της
διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας των εθνικών δικτύων, της πρόσβασης σε αυτά τα δίκτυα
καθώς και στην ανάγκη να συνδεθούν οι νησιωτικές, οι μεσόγειες και οι περιφερειακές περιοχές με τις
κεντρικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
η ενωσιακή συνδρομή ανέρχεται σε 33 δισ. ευρώ. Στην παρούσα χρονική περίοδο υλοποιούνται στη
χώρα μας έργα προϋπολογισμού 3,3 δισ. ευρώ με συγχρηματοδότηση από το CEF ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ):Το πρόγραμμα αφορά δράσεις διανομής
τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών στο σύνολο της χώρας, συμβάλλοντας στην κοινωνική
ενσωμάτωση των ωφελούμενων. Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I) με προϋπολογισμό
330,5 εκατ. ευρώ.

Προγράμματα δανειοδότησης από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς όπως, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ, European Investment Bank – EIB), η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της
Ευρώπης (Council of Europe Development Bank – CEB) κ.α: Κατόπιν σχετικών συμφωνιών
χρηματοδοτούνται/ δανειοδοτούνται έργα του ΠΔΕ. Ενδεικτικά αναφέρεται το Ειδικό Πρόγραμμα
Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄
βαθμού «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», το οποίο αφορά σε έργα στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης,
αντιπλημμυρικής προστασίας, κ.λπ. Η δανειοδότηση των ΟΤΑ γίνεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) για τη χρηματοδότηση των
έργων, ενώ τα δάνεια θα εξοφλούνται από το ΠΔΕ χωρίς να βαρύνουν τους δήμους. Το Πρόγραμμα
υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ για την
πενταετία 2018-2022.

138

139

9.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

Η ολοκλήρωση των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους, μέσω των οποίων βελτιστοποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής
χρεολυσίων και μειώθηκε σημαντικά ο επιτοκιακός κίνδυνος μετά τη βελτίωση της αναλογίας χρέους / σταθερού επιτοκίου στο σύνολο του χαρτοφυλακίου,
είχε θετικό αντίκτυπο στην επιτυχή συνέχιση της εκδοτικής δραστηριότητας της χώρας στις διεθνείς αγορές. Το προσεχές χρονικό διάστημα είναι ιδιαίτερα
κρίσιμο, καθώς πρέπει να επιβεβαιωθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση του Ε.Δ. στις κεφαλαιαγορές και να συνεχιστούν οι επαφές με τους θεσμικούς μας εταίρους
για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους και την περαιτέρω δημιουργία ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας, τα οποία θα
εξασφαλίσουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον πρέπει να ληφθεί υπόψη η αναμενόμενη ενσωμάτωση στο
ύψος του δημοσίου χρέους, στο τέλος του 2022, των εκτιμώμενων αναβαλλόμενων τόκων που προέκυψαν στο πλαίσιο των αποφάσεων αναφορικά με το
2ο πρόγραμμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1 Εξέλιξη χρέους Γενικής Κυβέρνησης και Ενοποιημένοι Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
2016
ΔΥΕ

2017
ΔΥΕ

2018
Εκτίμηση

2019
Πρόβλεψη

2020
Πρόβλεψη

2021
Πρόβλεψη

2022
Πρόβλεψη

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης

315.009

317.407

335.000

323.300

318.300

313.300

318.700

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης ως % ΑΕΠ

180,8%

178,6%

183,1%

170,4%

161,4%

153,1%

150,3%

Ενοποιημένοι Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης

5.615

5.626

6.208

6.295

6.392

6.697

6.896

Ενοποιημένοι Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)

3,2%

3,2%

3,4%

3,3%

3,2%

3,3%

3,3%

174.199

177.735

182.959

189.743

197.218

204.572

212.002

ΑΕΠ

Στρατηγική
Με την αναμενόμενη επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο 2018, προκύπτουν προκλήσεις που
σχετίζονται κυρίως με την κάλυψη των μελλοντικών μικτών χρηματοδοτικών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και με τη διαχείριση του υφιστάμενου
χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους.
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Για το λόγο αυτό έχουν ήδη τεθεί οι ακόλουθοι βασικοί στόχοι αναφορικά με τη μελλοντική στρατηγική
διαχείρισης δημοσίου χρέους:





Κάλυψη των ετήσιων μικτών χρηματοδοτικών αναγκών του Ε.Δ. μέσω μίας συνεχούς και μόνιμης πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, βασιζόμενη
σε μία αποτελεσματική στρατηγική εμπέδωσης σχέσεων εμπιστοσύνης και προσέγγισης επενδυτών.
Ενεργή διαχείριση των κινδύνων αγοράς που ενυπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού δημόσιου χρέους.
Διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων τόσο του κράτους όσο και των λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Διαχείριση της βραχυχρόνιας ταμειακής ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου.

Πολιτική Δανεισμού
Η πολιτική δανεισμού για το επόμενο χρονικό διάστημα βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:









Παροχή διαφάνειας αναφορικά με τη συνολική ετήσια δανειακή πολιτική του Ελληνικού Δημοσίου.
Συνέχιση της διαμόρφωσης της καμπύλης αποδόσεων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω ομολογιακών εκδόσεων σε διαφορετικές διάρκειες, πιθανόν δε
(αναλόγως των συνθηκών αγοράς και υπό την προϋπόθεση συγκριτικά ευνοϊκότερων όρων δανεισμού) και σε ξένο νόμισμα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω
έκδοσης Ομολόγων του Ε.Δ., υψηλής ρευστότητας, σε ευρύ φάσμα λήξεων, καλύπτοντας ταυτόχρονα και τα ενδεχόμενα κενά που παρατηρούνται στην
καμπύλη των κρατικών χρεογράφων.
Προσπάθεια μείωσης του περιθωρίου πιστωτικού κινδύνου σε όλο το φάσμα της καμπύλης, ώστε να προσεγγίσει αυτό των άλλων χωρών της ευρωζώνης.
Ανάληψη πιθανών πρωτοβουλιών για μελλοντικές ασκήσεις αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου, κατά τα πρότυπα αυτών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί
στο παρελθόν, αναλόγως των συνθηκών αγοράς και του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Διατήρηση του συνεχούς διαλόγου με την επενδυτική κοινότητα και οικοδόμηση ισχυρότερων σχέσεων με εν δυνάμει μελλοντικούς επενδυτές.
Οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους επενδυτές και τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, με ταυτόχρονη παροχή του συνόλου της
αναγκαίας και απαραίτητης πληροφορίας.
Εφαρμογή και επέκταση της υφιστάμενης ενεργούς διαχείρισης της βραχυχρόνιας ρευστότητας και των κρατικών ταμειακών διαθεσίμων, καθώς και των
διαθεσίμων του συνόλου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, βάσει μιας συνολικής θεώρησης που αντιμετωπίζει όλους τους φορείς ως μέρος ενός
ολοκληρωμένου λειτουργικού συνόλου.

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Η πολιτική διαχείρισης του χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους στηρίζεται στις ακόλουθες αρχές:
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Διερεύνηση και αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από τις εκάστοτε συνθήκες των αγορών.
Σύναψη διαχειριστικών πράξεων για τη βελτιστοποίηση του συνολικού κόστους εξυπηρέτησης.
Αποφυγή της ενσωμάτωσης συστημικών κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο χρέους.
Ελαχιστοποίηση του συναλλαγματικού κινδύνου.
Μείωση του επιτοκιακού κινδύνου στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο, αξιοποιώντας τη σημερινή συγκυρία των ιστορικά χαμηλών ευρωπαϊκών επιτοκίων.
Διασφάλιση και περαιτέρω επέκταση της ήδη μεγάλης μέσης σταθμικής φυσικής διάρκειας του χαρτοφυλακίου χρέους.
Συνδυασμός της πολιτικής δανεισμού και διαχείρισης προς επίτευξη μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων.
Αναγωγή και εφαρμογή των προαναφερομένων αρχών με όρους Γενικής Κυβέρνησης.
Συντονισμός και εποπτεία των δράσεων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφορικά με τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου και αποκρατικοποιήσεων, εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη (πίνακας 10.1).

Πίνακας 10.1 Έσοδα προγράμματος αποκρατικοποιήσεων
(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Σύνολο εσόδων
αποκρατικοποιήσεων

Πηγή: ΤΑΙΠΕΔ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Εισπράξεις

Εισπράξεις

Εισπράξεις

Εισπράξεις/Εκτιμήσεις

Εκτιμήσεις

Προβλέψεις

Προβλέψεις

Προβλέψεις

Προβλέψεις

420

289

498

1.379

2.031

1.204

238

212

270
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Τα έσοδα του 2017 προήλθαν από:





τους διαγωνισμούς που έχουν κλείσει σε προηγούμενα έτη και λαμβάνονται οι ετήσιες δόσεις του τιμήματος, π.χ. ψηφιακό μέρισμα, ΟΠΑΠ, Κινητή
τηλεφωνία,
τους διαγωνισμούς που ολοκληρώθηκαν μέσα στο έτος, π.χ. 14 Περιφερειακά αεροδρόμια, ΟΔΙΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ και
την πώληση λοιπών ακινήτων.

Τα έσοδα του 2018 θα προέλθουν από:





τους διαγωνισμούς που έχουν κλείσει σε προηγούμενα έτη και λαμβάνονται οι επόμενες δόσεις, π.χ. ΟΠΑΠ, ψηφιακό μέρισμα, ηλεκτρονικές
δημοπρασίες ακινήτων,
την πώληση λοιπών ακινήτων,
νέους διαγωνισμούς που θα διεξαχθούν ή διεξήχθησαν και πρόκειται να ολοκληρωθούν μέσα στο έτος, π.χ. ΟΛΘ, ΟΤΕ, ΕΕΣΣΤΥ, ΔΕΣΦΑ κ.α..

Από το 2019 και μετά, τα έσοδα θα προέλθουν κυρίως από διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να διεξαχθούν, σύμφωνα με το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, π.χ. Εγνατία, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΗ κ.α.
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11.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΘΝΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΡΑΤΟΥΣ
Πινακας 11.1 Γενική Κυβέρνηση σε ταμειακή βάση (πηγές - χρήσεις)
Μη Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (σε εκατ. ευρώ)
Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης

Εκτίμηση

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Αποτέλεσμα Κράτους (ταμειακό)
Εισπράξεις Κράτους
Άμεσοι Φόροι
εκ των οποίων: φόροι στο εισόδημα φυσικών προσώπων
φόροι στο εισόδημα νομικών προσώπων
λοιποί άμεσοι φόροι
άμεσοι φόροι ΠΟΕ
Έμμεσοι Φόροι
εκ των οποίων : φόροι συναλλαγών
φόροι κατανάλωσης
φόροι στην περιουσία
Επιστροφές Φόρων
Τρέχουσες Μεταβιβάσεις Εισπρακτέες
Κεφαλαιακές Μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ΠΔΕ)
Εισπράξεις αποκρατικοποιήσεων (μη χρημ/μικα)
Λοιπές μη φορολογικές εισπράξεις
Τρέχουσες Μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ANFA)
Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές)
Πληρωμές Κράτους
Μισθοί
Συντάξεις
Λειτουργικά έξοδα
Μεταβιβάσεις - Αποδόσεις εσόδων τρίτων
Εισφορές στην ΕΕ
Αναλήψεις χρεών και Καταπτώσεις Εγγυήσεων
Δαπάνες Εξοπλιστικών προγραμμάτων
Αποθεματικό
Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
Κοινωνικές Παροχές
Επιδοτήσεις
Τόκοι χρεωστικοί
Αποτέλεσμα Νομικών Προσώπων (ταμειακό)
Εισπράξεις
Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
Τόκοι πιστωτικοί
Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
Λοιπά έσοδα
Πληρωμές
Μισθοί
Τόκοι χρεωστικοί
Λοιπά έξοδα
Επενδυτικές δαπάνες
Λοιπές μεταβιβάσεις
Επιδοτήσεις
Αποτέλεσμα Νοσοκομείων - ΠΕΔΥ (ταμειακό)
Εισπράξεις
Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
Μεταβιβάσεις από ΕΟΠΥΥ
Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
Λοιπά έσοδα
Πληρωμές
Μισθοί
Τόκοι χρεωστικοί
Λοιπές πληρωμές
Επενδυτικές δαπάνες
Αποτέλεσμα Κεντρικής Κυβέρνησης (ταμειακό)

2018
-3.381
52.820
17.355
8.603
3.465
2.381
1.682
30.541
16.306
9.491
3.463
-5.289
444
3.735
1.103
4.564
314
52
56.201
12.658
114
2.547
23.353
1.885
967
510
1.000
6.750
1.203
64
5.150
2.872
9.852
2.512
2.039
671
-3
4.634
6.980
1.180
522
2.171
1.297
530
1.280
-237
2.399
1.274
50
888
0
187
2.636
567
0
2.019
50
-746

2019
-4.456
52.588
17.608
8.720
3.687
2.453
1.494
30.576
16.595
9.654
3.137
-4.185
213
3.590
252
4.191
291
51
57.044
13.113
106
1.765
22.198
1.906
405
530
1.000
7.300
2.456
64
6.200
1.426
8.398
2.113
1.268
652
-3
4.367
6.972
1.194
471
2.111
1.394
522
1.280
-176
2.400
1.274
50
888
0
188
2.576
566
0
1.960
50
-3.207

2020
-3.918
53.576
18.656
10.214
3.503
2.151
1.485
30.855
16.944
9.815
2.908
-4.320
216
3.380
235
4.252
251
51
57.493
13.571
100
1.685
22.208
1.961
659
530
1.000
7.300
2.416
64
6.000
1.659
8.885
2.455
1.494
636
-3
4.303
7.226
1.205
452
2.108
1.655
526
1.280
61
2.400
1.274
50
888
0
188
2.338
568
0
1.720
50
-2.197

2021
-2.060
54.926
19.563
10.787
3.957
1.963
1.504
31.470
17.389
10.007
2.867
-4.468
219
3.365
209
4.355
163
51
56.986
13.652
93
1.588
22.245
1.909
119
530
1.000
7.300
2.386
64
6.100
1.214
8.110
1.929
1.406
621
-3
4.157
6.896
1.202
423
2.130
1.333
529
1.280
52
2.400
1.274
50
888
0
188
2.347
570
0
1.727
50
-794

2022
-607
56.622
20.578
11.365
4.260
2.023
1.529
32.137
17.854
10.206
2.847
-4.619
219
3.543
179
4.529
5
51
57.229
13.749
88
1.589
22.140
1.965
119
530
1.000
7.300
2.386
64
6.300
1.217
7.985
1.849
1.384
606
-3
4.149
6.768
1.201
408
2.072
1.275
532
1.280
18
2.400
1.274
50
888
0
188
2.381
572
0
1.759
50
628

Εθν/κές
Εθν/κές
Προσαρμογ Προσαρμογές
ές
2018
2019
-1.278
332
69
827
-30
116
-24
167
-4
1
5
-52
17
-7
-344
19
13
19
8
8
-324
-1
885
0
-113
0
55
302
-556
87
173
303
0
0
0
0
1.347
494
-13
-19
0
0
-47
-42
63
0
0
0
0
0
-239
-194
0
0
-116
0
0
0
0
0
1.700
750
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2
-3
0
0
0
0
-2
-3
0
0
0
0
0
0
393
292
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-393
-292
0
0
0
0
-393
-292
0
0
-883
628

Εθν/κές
Προσαρμογέ
ς
2020
-133
744
59
44
1
7
0
31
25
10
-6
0
0
223
130
302
0
0
877
-31
0
42
0
0
0
-183
0
0
0
0
1.050
2
0
0
0
0
0
0
-2
0
0
-2
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
-25
0
0
-25
0
-106

Εθν/κές
Προσαρμογές
2021
-899
764
59
43
1
7
1
37
27
11
-3
0
0
213
153
302
0
0
1.663
-44
0
237
0
0
0
220
0
0
0
0
1.250
3
0
0
0
0
0
0
-3
0
0
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-895

Εθν/κές
Προσαρμογέ
ς
2022
-1.048
635
59
43
1
7
1
37
27
11
-3
0
0
99
138
302
0
0
1.683
-57
0
520
0
0
0
-30
0
0
0
0
1.250
2
0
0
0
0
0
0
-2
0
0
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.046
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Πινακας 11.1 Γενική Κυβέρνηση σε ταμειακή βάση (πηγές - χρήσεις)
Μη Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (σε εκατ. ευρώ)
Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης
Αποτέλεσμα ΟΤΑ Α & Β Βαθμού & ΝΠ (ταμειακό)
Εισπράξεις
Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
Τόκοι πιστωτικοί
Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
Λοιπά έσοδα
Πληρωμές
Μισθοί
Τόκοι χρεωστικοί
Κοινωνικές παροχές
Λοιπά έξοδα
Επενδυτικές δαπάνες
Αποτέλεσμα Κοινωνικού Π/Υ (ταμειακό)
Εισπράξεις
Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
Αποδόσεις περιουσίας
Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές)
Κοινωνικοί πόροι
Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
Λοιπά έσοδα
Πληρωμές
Μισθοί
Τόκοι χρεωστικοί
Κοινωνικές παροχές
εκ των οποίων συντάξεις
Κοινωνικές παροχές σε είδος
Λοιπά έξοδα
Επενδυτικές δαπάνες
Μεταβιβάσεις
Επιδοτήσεις
Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (ταμειακό)
ως % του ΑΕΠ
Ονομαστικό ΑΕΠ

Εκτίμηση

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

2018
545
6.946
3.193
1.198
48
-23
2.531
6.401
2.346
64
885
1.765
1.341
1.015
39.849
16.530
130
1.299
20.946
660
0
284
38.835
357
4
32.835
28.859
3.729
553
7
900
450
813
0,4%
182.959

2019
224
6.287
2.510
1.170
51
-23
2.579
6.063
2.398
60
149
1.876
1.580
3.867
39.512
15.862
200
1.299
21.245
675
0
231
35.645
361
4
29.884
25.637
3.477
507
12
900
500
884
0,5%
189.743

2020
492
6.582
2.745
1.175
52
-23
2.633
6.089
2.432
57
151
1.854
1.596
3.818
39.903
15.561
200
1.299
21.917
694
0
233
36.085
364
4
30.172
25.975
3.622
511
12
900
500
2.114
1,1%
197.218

2021
550
6.681
2.745
1.210
58
-23
2.692
6.131
2.450
64
153
1.860
1.604
3.903
40.442
15.642
200
1.299
22.352
714
0
235
36.539
365
4
30.522
26.308
3.721
515
12
900
500
3.658
1,8%
204.572

2022
663
6.806
2.745
1.264
66
-23
2.755
6.144
2.446
62
156
1.876
1.604
3.911
40.862
15.616
200
1.299
22.777
732
0
238
36.951
366
4
30.903
26.669
3.746
520
12
900
500
5.201
2,5%
212.002

Εθν/κές
Εθν/κές
Εθν/κές
Προσαρμογ Προσαρμογές Προσαρμογέ
ές
ς
2018
2019
2020
-63
35
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
-35
-10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
-35
-10
0
0
0
793
-53
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-793
53
-11
0
0
0
0
0
0
-528
0
0
0
0
0
-266
53
-11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-152
610
-85
-0,1%
0,3%
0,0%
182.959
189.743
197.218

Εθν/κές
Προσαρμογές
2021
2
0
0
0
0
0
0
-2
0
0
0
-2
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
-35
0
0
0
0
-35
0
0
0
0
-858
-0,4%
204.572

Εθν/κές
Προσαρμογέ
ς
2022
-1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
-6
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
6
0
0
0
0
-1.053
-0,5%
212.002
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11.2 Γενική Κυβέρνηση με πρόγραμμα αποπληρωμής ληξ/μων οφειλών (ΕΣΛ 2010) ετών 2016 - 2017
Μη Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (σε εκατ. ευρώ)
ΔΥΕ Απριλίου 2018 (με
πρόγραμμα
Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης
αποπληρωμής ληξ.
οφειλών)
2016
Αποτέλεσμα Κράτους
-6.682
Έσοδα Κράτους
52.817
Άμεσοι Φόροι
17.429
εκ των οποίων: φόροι στο εισόδημα φυσικών προσώπων
8.276
φόροι στο εισόδημα νομικών προσώπων
3.757
λοιποί άμεσοι φόροι
2.335
άμεσοι φόροι ΠΟΕ
1.839
Έμμεσοι Φόροι
29.023
εκ των οποίων : φόροι συναλλαγών
15.473
φόροι κατανάλωσης
9.119
φόροι στην περιουσία
3.262
Επιστροφές Φόρων
-4.277
Τρέχουσες Μεταβιβάσεις Εισπρακτέες
415
Κεφαλαιακές Μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ΠΔΕ)
3.224
Έσοδα αποκρατικοποιήσεων (μη χρημ/μικα)
207
Λοιπά μη φορολογικά έσοδα
5.697
375
Τρέχουσες μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ANFA)
724
Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές)
Έξοδα Κράτους
59.499
Μισθοί
11.602
Συντάξεις
6.315
Λειτουργικά έξοδα
1.002
Μεταβιβάσεις - Αποδόσεις εσόδων τρίτων
22.329
Εισφορές στην ΕΕ
1.902
Αναλήψεις χρεών και Καταπτώσεις Εγγυήσεων
2.151
Δαπάνες Εξοπλιστικών προγραμμάτων
284
Αποθεματικό
0
Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
6.284
Κοινωνικές Παροχές
1.257
Επιδοτήσεις
66
Τόκοι χρεωστικοί
6.308
Αποτέλεσμα Νομικών Προσώπων
3.805
Έσοδα
10.888
Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
3.919
Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
1.498
Τόκοι πιστωτικοί
1.082
Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
-9
Λοιπά έσοδα
4.398
Έξοδα
7.082
Μισθοί
1.153
Τόκοι χρεωστικοί
485
Λοιπά έξοδα
1.948
Επενδυτικές δαπάνες
1.693
Λοιπές μεταβιβάσεις
518
Επιδοτήσεις
1.286
Αποτέλεσμα Νοσοκομείων - ΠΕΔΥ
1.403
Έσοδα
3.625
Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
2.759
Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
8
Μεταβιβάσεις από ΕΟΠΥΥ
654
Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
-5
Λοιπά έσοδα
209
Έξοδα
2.221
Μισθοί
480
Τόκοι χρεωστικοί
0
Λοιπά έξοδα
1.714
Επενδυτικές δαπάνες
27
Αποτέλεσμα Κεντρικής Κυβέρνησης
-1.474

ΔΥΕ Απριλίου 2018 (με πρόγραμμα
αποπληρωμής ληξ. οφειλών)
2017
-7.209
50.444
17.545
8.593
3.474
2.434
1.824
30.257
16.393
9.181
3.269
-5.640
388
2.273
155
5.053
345
67
57.653
11.917
120
1.344
25.729
1.788
1.078
1.016
0
5.950
2.302
64
6.345
4.938
11.659
3.457
2.548
968
-6
4.693
6.722
1.190
521
2.060
1.268
482
1.201
347
2.579
1.661
52
715
-30
181
2.232
498
0
1.674
60
-1.924
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11.2 Γενική Κυβέρνηση με πρόγραμμα αποπληρωμής ληξ/μων οφειλών (ΕΣΛ 2010) ετών 2016 - 2017
Μη Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (σε εκατ. ευρώ)
ΔΥΕ Απριλίου 2018 (με
πρόγραμμα
Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης
αποπληρωμής ληξ.
οφειλών)
2016
Αποτέλεσμα ΟΤΑ Α & Β Βαθμού & ΝΠ
551
Έσοδα
6.561
Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
3.311
Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
741
Τόκοι πιστωτικοί
41
Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
-21
Λοιπά έσοδα
2.490
Έξοδα
6.010
Μισθοί
2.224
Τόκοι χρεωστικοί
71
Κοινωνικές παροχές
894
Λοιπά έξοδα
1.734
Επενδυτικές δαπάνες
1.087
Αποτέλεσμα Κοινωνικού Π/Υ
2.016
Έσοδα
34.775
Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
13.197
Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
169
Αποδόσεις περιουσίας
1.156
Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές)
19.133
Κοινωνικοί πόροι
728
Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
15
Λοιπά έσοδα
378
Έξοδα
32.759
Μισθοί
360
Τόκοι χρεωστικοί
3
Κοινωνικές παροχές
27.460
εκ των οποίων συντάξεις
23.414
Κοινωνικές παροχές σε είδος
3.484
Λοιπά έξοδα
499
Επενδυτικές δαπάνες
6
Μεταβιβάσεις
656
Επιδοτήσεις
292
Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (ΕΣΛ 2010)
1.094
ως % του ΑΕΠ
0,6%
Ενοποιημένοι τόκοι Γενικής Κυβέρνησης
5.615
ως % του ΑΕΠ
3,2%
Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβ. (ΕΣΛ 2010)
6.708
ως % του ΑΕΠ
3,9%
Ονομαστικό ΑΕΠ
174.199
ΔΥΕ: Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος

ΔΥΕ Απριλίου 2018 (με πρόγραμμα
αποπληρωμής ληξ. οφειλών)
2017
441
6.445
3.127
774
45
-19
2.518
6.003
2.265
66
884
1.787
1.001
2.938
40.575
17.377
119
1.223
20.771
669
9
406
37.637
356
4
32.279
29.054
3.524
365
7
742
361
1.455
0,8%
5.626
3,2%
7.080
4,0%
177.735
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ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗΣ
Άρθρο 119
Τροποποίηση άρθρων 15 και 19 ν. 4440/2016
Με την προτεινόµενη διάταξη παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών, για λόγους απλοποίησης και ταχύτερης
ολοκλήρωσης των διαδικασιών, ευελιξία στον τρόπο κάλυψης των δαπανών µισθοδοσίας των υπαλλήλων που
µετατάσσονται ή αποσπώνται από φορείς εντός Γενικής
Κυβέρνησης, η µισθοδοσία των οποίων είτε βαρύνει άµεσα τους φορείς του τακτικού προϋπολογισµού είτε τους
προϋπολογισµούς των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Με την προτεινόµενη διαδικασία για την ανακατανοµή και διάθεση των πιστώσεων διασφαλίζεται η
δηµοσιονοµική ουδετερότητα στον προϋπολογισµό της
Γενικής Κυβέρνησης. Επιπλέον, οι σχετικές µεταβολές
γίνονται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών, όπως έχουν περιληφθεί στο εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.
Άρθρο 120
Ρυθµίσεις για την αξιολόγηση
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην τήρηση της υποχρέωσης αξιολόγησης από τους υποψηφίους-προϊσταµένους για την επιλογή τους σε θέση ευθύνης. Ειδικότερα, δεδοµένου ότι για την αξιολογική περίοδο 2017 η διαδικασία της αξιολόγησης δεν έχει ολοκληρωθεί, κατόπιν αλλαγής
στον τρόπο σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης µέσω
ηλεκτρονικής εφαρµογής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 9 του ν. 4533/2018 και της αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/
οικ.18485/22-05-2018 (Β΄ 1882) υπουργικής απόφασης,
κρίνεται αναγκαία η χρονική επανα-οριοθέτηση του χρόνου συνδροµής της προϋπόθεσης αυτής, προκειµένου
να µην αποτελέσει αυτή εµπόδιο για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων κατά την κρίση
του παραδεκτού των αιτήσεών τους. Για λόγους ισότιµης µεταχείρισης, οι ως άνω διατάξεις εφαρµόζονται και
για όσες προκηρύξεις δεν έχει λήξει η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ρυθµίζονται τα
θέµατα των αναπληρωτή του τακτικού µέλους που προβλέπεται να µετέχει στη συγκρότηση των Συµβουλίων Επιλογής Προϊσταµένων (Σ.Ε.Π.), ήτοι του Γενικού Γραµµατέα ή Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα του οικείου Υπουργείου ή του προϊσταµένου της αυτοτελούς δηµόσιας υπηρεσίας ή του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης ή του Γενικού Γραµµατέα του εποπτεύοντος
το Ν.Π.Δ.Δ. Υπουργείου, δεδοµένου ότι σε ορισµένους
φορείς δεν υπάρχει αναπληρωτής µε την ίδια ιδιότητα,
όπως απαιτούν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΤΜΗΜΑ ΙΒ΄
Άρθρο 121
Έναρξη ισχύος
Προβλέπεται η έναρξη ισχύος του νόµου.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2018
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ι. Δραγασάκης

Ν. Παπάς

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κ. Γαβρόγλου

Π. Σκουρλέτης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ευτ. Αχτσιόγλου

Στ. Κοντονής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Αν. Ξανθός

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Όλ. Γεροβασίλη

Λ. Κονιόρδου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Γ. Σταθάκης

Χρ. Σπίρτζης

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. Κουρουµπλής

Έλ. Κουντουρά
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αλ. Χαρίτσης

Θ.Φωτίου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Γ. Χουλιαράκης

Π. Πολάκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σ. Φάµελος

Στ. Πιτσιόρλας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αν. Πετρόπουλος

Αικ. Παπανάτσιου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ. Στρατής

Ν. Μαυραγάνης
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ν. Σαντορινιός
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ- ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών
με τίτλο
«Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2019-2022»

ΤΜΗΜΑ Β’
Διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Άρθρο 15
Μεσολάβηση και διαιτησία συλλογικών εργατικών διαφορών
Με την παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου
15 του ν. 1876/1990 (Α’ 27), η οποία έχει ως εξής:
«4. Ο μεσολαβητής καλεί τα μέρη σε κοινές συζητήσεις, προβαίνει σε κατ’ ιδίαν
ακρόαση των μερών επί των αιτιολογημένων προτάσεων και αντιπροτάσεών τους
για την κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας, που καταχωρούνται συνοπτικά
σε Πρακτικό Μεσολάβησης, εξετάζει την οικονομική κατάσταση και εξέλιξη της
ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η
συλλογική διαφορά και προβαίνει σε εξέταση προσώπων και σε οποιαδήποτε
έρευνα σχετική με τους όρους εργασίας, συνεπικουρούμενος από έναν ή
περισσότερους πραγματογνώμονες της επιλογής του.»
Με την παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης τροποποιείται η περ. α΄ της παρ. 6 του
άρθρου 15 του ν. 1876/1990 που έχει ως εξής:
«α) Αν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20)
εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάληψης των καθηκόντων του
μεσολαβητή, προθεσμία η οποία δύναται να παραταθεί με συμφωνία των μερών, ο
μεσολαβητής κοινοποιεί στα μέρη αιτιολογημένη πρόταση μεσολάβησης. Στην
πρόταση μεσολάβησης αναφέρονται: i) τα μέρη που θα δεσμεύονται από την
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προτεινόμενη συλλογική σύμβαση εργασίας και οι εκπρόσωποι αυτών που μετείχαν
στη διαδικασία μεσολάβησης, ii) ο τρόπος προσφυγής στη μεσολάβηση, iii) τα
θέματα που τέθηκαν σε διαπραγμάτευση στη διαδικασία μεσολάβησης, iv) τα
στοιχεία, υπομνήματα κ.λπ. με τα οποία τα μέρη τεκμηρίωσαν τις προτάσεις και
αντιπροτάσεις τους, v) τα ζητήματα στα οποία επήλθε συμφωνία, vi) τα ζητήματα
στα οποία διατηρήθηκε η διαφωνία και επί των οποίων αιτιολογεί την ουσιαστική
κρίση της πρότασής του κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 16 του
παρόντος και vii) ρητή διατύπωση όλων των όρων της προτεινόμενης συλλογικής
σύμβασης εργασίας, χωρίς παραπομπές σε άλλες ρυθμίσεις.»
Με την παρ. 3 της προτεινόμενης διάταξης αντικαθίσταται η περ. β΄ της παρ. 2
του άρθρου 16 του ν. 1876/1990, η οποία έχει ως εξής:
«2. Είναι δυνατή η προσφυγή στη διαιτησία μονομερώς στις εξής περιπτώσεις: α)
από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον το άλλο μέρος αρνήθηκε τη μεσολάβηση, β) από
οποιοδήποτε μέρος μετά την υποβολή της πρότασης μεσολάβησης.»
Με την παρ. 4 της προτεινόμενης διάταξης τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 16
του ν. 1876/1990 που έχει ως εξής:
«5. Ο διαιτητής και η Επιτροπή Διαιτησίας έχουν τα ίδια δικαιώματα με τον
μεσολαβητή. Μελετούν όλα τα στοιχεία και πορίσματα, που συγκεντρώθηκαν στο
στάδιο της μεσολάβησης και τα πρόσθετα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη
διαδικασία της διαιτησίας και κυρίως τα οικονομικά και χρηματοοικονομικά
στοιχεία, την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας και την οικονομική κατάσταση των
ασθενέστερων επιχειρήσεων της παραγωγικής δραστηριότητας, στην οποία
αναφέρεται η συλλογική διαφορά, την πρόοδο στη μείωση του κενού
ανταγωνιστικότητας και στη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά τη
διάρκεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας.»

Άρθρο 16
Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΕΔ
Με τις παρ. 1 και 2 της προτεινόμενης διάταξης τροποποιείται η περ. α΄ της παρ. 7
του άρθρου 17 του ν. 1876/1990 που έχει ως εξής:
«α) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Ο επαναδιορισμός των
τακτικών μελών είναι δυνατός για μία ακόμη συνεχόμενη τριετία.»

Άρθρο 18
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Τροποποίηση άρθρου 215 ν. 4512/2018
Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 215 του ν.4512/2018(Α΄5),
το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 215 ν.4512/2018
1. Τίθεται σε εφαρμογή εντός του Φεβρουαρίου 2018 πιλοτική διαδικασία
απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία από τον
Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων και τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, μέσω
ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας και απονομής της
προνοιακής παροχής, με παράλληλη προσθήκη, στη σημερινή εκτίμηση της
αναπηρίας, δεδομένων για τις καθημερινές δραστηριότητες του ατόμου με
αναπηρία.
2. Η ανωτέρω πιλοτική διαδικασία υλοποιείται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2018,
εφαρμόζεται και αφορά σε άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά
αίτηση για την ένταξή τους στις ως άνω προνοιακές παροχές και διαμένουν μόνιμα
στην Περιφέρεια Αττικής.
«Οι αιτούντες του προηγούμενου εδαφίου απαλλάσσονται, κατά την εξέτασή τους
από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ, από την υποχρέωση καταβολής παράβολου,
όπως ορίζεται στην αριθμ. Φ 40021/26407/2051/2006 (Β 1829) υπουργική
απόφαση.»
3. Αρμόδιος φορέας υλοποίησης της διαδικασίας της παραγράφου 1 είναι ο
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με τα κατά τόπον αρμόδια
Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας του ν. 3863/2010. Η καταβολή των προνοιακών
παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία διενεργείται από τον Οργανισμό
Γεωργικών Ασφαλίσεων. Οι αναγκαίες πιστώσεις μεταφέρονται από τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για τον σκοπό
αυτόν επιχορηγείται ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων.
4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κάθε συναρμόδιου
Υπουργού ρυθμίζονται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, διαβίβασης και
αξιολόγησης της αίτησης, ο τρόπος συνυποβολής δικαιολογητικών εφόσον
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, οι αρμόδιες υπηρεσίες υλοποίησης της
διαδικασίας και οι αρμοδιότητές τους, τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας που
συμμετέχουν, η διαδικασία εντός των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, για την
εκτίμηση της δυνατότητας των ατόμων με αναπηρία να φέρουν σε πέρας
δραστηριότητες σε διάφορους τομείς της καθημερινής τους ζωής, ο χρόνος και ο
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τρόπος καταβολής των παροχών σε χρήμα καθώς και κάθε άλλο ζήτημα
λεπτομερειακού ή τεχνικού χαρακτήρα του παρόντος.
5. Συνίσταται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) του ν. 3607/2007 (Α`245) και λειτουργεί στον Οργανισμό Γεωργικών
Ασφαλίσεων πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και απονομής προνοιακών
παροχών το οποίο διασυνδέεται με τα Κέντρα Κοινότητας του άρθρου 4 του ν.
4445/2016 και τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας του ν. 3863/2010.
Επιδιωκόμενος σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης
ατόμων με αναπηρία στις προνοιακές υπηρεσίες με ηλεκτρονικά μέσα και η
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, Ως υπεύθυνος
επεξεργασίας για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων του πληροφοριακού
συστήματος ορίζεται ο Πρόεδρος ΔΣ και Διοικητής του Οργανισμού Γεωργικών
Ασφαλίσεων ο οποίος ορίζει ειδικώς εξουσιοδοτημένο προσωπικό για τη διαχείριση
των δεδομένων αυτών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθορίζονται: α. οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του
πληροφοριακού συστήματος, β. ζητήματα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας
του πληροφοριακού συστήματος με άλλα πληροφοριακά συστήματα, γ. οργανωτικά
και τεχνικά θέματα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των
δεδομένων του παρόντος άρθρου, όπως δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης,
κρυπτογράφηση δεδομένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εμπιστευτικότητα, και δ.
κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ανάπτυξη και λειτουργία του πληροφοριακού
συστήματος.»

Άρθρο 19
Ασφαλιστικές εισφορές
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου
3Ατου α.ν. 248/1967 (Α΄243), που προστέθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4498/2017
(Α΄172), η οποία έχει ως εξήs:
«Αρθρο 3Α
Ασφαλιστικές Εισφορές
1. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων του
άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη
επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.»
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Άρθρο 22
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
Με τις παρ. 1 και 2 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίστανται το πρώτο εδάφιο
της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 235 και το όγδοο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
235 του ν. 4389/2016( Α΄94), που έχουν ως εξής:
« Άρθρο 235
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης - Μεταβατικές διατάξεις για το ΕΚΑΣ
"2. Ως Ωφελούμενες Μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες:
α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο, το οποίο διαμένει μόνο του σε
κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών, που φοιτούν σε
πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή
κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα, τα οποία διαμένουν κάτω από την ίδια
στέγη. Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη
οικογένεια, υπό την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία έχει δηλωθεί στην τελευταία
εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται
και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή
σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του
τόπου διαμονής τους.
γ. Άστεγοι: όσοι διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, με την
προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή
κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων, που
λειτουργούν στους Δήμους.
Ως Ανήλικα μέλη ορίζονται τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας έως δεκαοκτώ (18)
ετών.
[ Άστεγοι, που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, με την
προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της
πρώτης φάσης ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων
που λειτουργούν στους Δήμους της πρώτης φάσης, δύναται να είναι ωφελούμενοι
του προγράμματος].
Ως Εισοδηματική Ενίσχυση ορίζεται η διαφορά μεταξύ του Εγγυημένου Ποσού και
του εισοδήματος, όπως αυτό υπολογίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος του
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για τους σκοπούς της επιλεξιμότητας,
διαιρούμενου δια του αριθμού των μηνών που αυτό αφορά, δηλαδή δια του έξι (6).
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Ως Εγγυημένο Ποσό ορίζεται το ποσό, που εγγυάται το πρόγραμμα για κάθε
νοικοκυριό, ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του, μετά και την
καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α.
Ως Κατώφλι Εισοδήματος ορίζεται το εισοδηματικό κριτήριο για ένταξη στο
Πρόγραμμα και ισούται με το Εγγυημένο Ποσό.
Ως Δηλούμενο Εισόδημα ορίζεται το δηλούμενο από τους αιτούντες συνολικό
εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης - προ φόρων, μετά
την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση - που έλαβαν όλα τα μέλη της
ωφελούμενης μονάδας τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης. Στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο
των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το απαλλασσόμενο εισόδημα ή
το φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα, με τις εξαιρέσεις, όπως
διαλαμβάνονται στο παρακάτω εδάφιο.
Στο δηλούμενο εισόδημα δεν περιλαμβάνονται το επίδομα αναδοχής της διάταξης
του άρθρου 9 του ν. 2082/1992 (Α` 158), το επίδομα των απροστάτευτων τέκνων,
καθώς και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας, που χορηγούνται από το
κράτος.
Ως μη δυνάμενοι για εργασία θεωρούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης, που εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες: α. Άτομα με
Αναπηρία (ΑμεΑ), τα οποία σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Επιτροπής
Πιστοποίησης Αναπηρίας έχουν κριθεί «ανίκανα για εργασία». Σε περίπτωση που
άτομο με αναπηρία δεν έχει την ως άνω γνωμάτευση, αλλά ισχυρίζεται ότι είναι
ανίκανο για εργασία, προσκομίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση και πιστοποιητικό του
ποσοστού αναπηρίας από την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας. β. Φοιτητές
πλήρους απασχόλησης, μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών ή όσοι
εξασκούνται πρακτικά στο πλαίσιο επαγγελματικού εκπαιδευτικού προγράμματος
χωρίς εργασιακή σχέση. γ. Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις.
Ως δυνάμενοι για εργασία νοούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως εξήντα πέντε (65) ετών, που δεν υπάγονται
στις ως άνω κατηγορίες, όπως διαλαμβάνονται στο προηγούμενο εδάφιο.»
Με την παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου
235 του ν. 4389/2016, η οποία έχει ως εξής:
«3. Αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση του Κ.Ε.Α. είναι οι εξής:
α. η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
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β. η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ. η 24η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.),
δ. η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου
Οικονομικών,
ε. η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών,
στ. η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), του ν.
3607/2007 (Α` 245),
ζ. οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α` Βαθμού (Δήμοι),
η. τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.),
θ. το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) του
άρθρου 88 του ν. 3996/2011 (Α` 170),
ι. ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),
ια. το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
Η διαχείριση των δαπανών, που θα διατεθούν για την Τεχνική Συνδρομή της πρώτης
φάσης υλοποίησης του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»,
δύναται να ανατεθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε φορέα/ εις υλοποίησης, κατόπιν σύναψης
προγραμματικής/ών σύμβασης/εων.
Με την παρ. 4 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της
παρ. 4 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016, που έχει ως εξής:
«4. Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα
χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα
εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή
προνοιακού χαρακτήρα.
Οι άστεγοι, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, εξαιρούνται από την
υποχρέωση καταβολής του προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία προστίμου
για εκπρόθεσμη υποβολή Ε1.»
Με την παρ. 5 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου
235 του ν. 4389/2016, η οποία έχει ως εξής:
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«6. (5). Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ρυθμίζονται ο καθορισμός των δικαιούχων, βάσει κριτηρίων
εισοδήματος, περιουσίας και διαμονής, η βάση και ο τρόπος υπολογισμού, καθώς
και το ύψος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για κάθε ωφελούμενη
μονάδα, οι αρμοδιότητες των οργάνων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου
για την υλοποίηση του Προγράμματος, οι εξαιρέσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα, οι
υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της εισοδηματικής
ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία ένταξης στο
Πρόγραμμα, οι προϋποθέσεις αναστολής και διακοπής της καταβολής του
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και οι επιπτώσεις αυτών, η επιλογή των
Δήμων εφαρμογής του Προγράμματος, οι όροι και οι προϋποθέσεις της διοικητικής
διαδικασίας επίλυσης των σχετικών διαφορών, όπως η φύση της προσβαλλόμενης
πράξης, οι προθεσμίες κατάθεσης και απόφανσης επί της ένστασης και το αρμόδιο
όργανο εξέτασης, η συγκρότηση του οποίου θα γίνει με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και κάθε
άλλο ζήτημα λεπτομερειακού ή τεχνικού χαρακτήρα του παρόντος άρθρου.»

ΤΜΗΜΑ Δ’
Διατάξεις Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 29
Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 4052/2012

Με το προτεινόμενο άρθρο αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περ. δ) της παρ.
1 του άρθρου 11 του ν.4052/2012 (Α’41), το οποίο έχει ως εξής:
«δ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει τα παραπάνω ποσά με ισόποσες οφειλές
του προς Κατόχους Αδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων από την
προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τις ανάγκες των φαρμακείων
του.»

Άρθρο 31
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Τροποποίηση άρθρου 33 ν. 4025/2011
Με το προτεινόμενο άρθρο αντικαθίσταται η παρ.4 του άρθρου 33 του
ν.4025/2011 (Α’ 228), η οποία έχει ως εξής:
«Άρθρο 33
Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας
……………………….
4. Κάθε Μ.Η.Ν. αναπτύσσει μία μόνο ιατρική ειδικότητα.»

ΤΜΗΜΑ Ε΄
Διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άρθρο 39
Καταργούμενες διατάξεις
Με το προτεινόμενο άρθρο καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2557/1997,
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υποπερ. 1 της υποπαρ.ΣΤ4 της παρ. ΣΤ του
πρώτου άρθρου του ν.4254/2014 ( Α΄85/2014) και το άρθρο 186 παρ.5 του
ν.4261/2014 (Α΄107/2014), η οποία έχει ως εξής:
«3.α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκδίδει λογοτεχνικά βιβλία στην Ελλάδα
στην ελληνική γλώσσα οφείλει να καθορίζει την τιμή διάθεσής τους στο κοινό,
καθώς και τις πρόσθετες παροχές που μπορούν να προσφέρονται στο κοινό και να
ενημερώνει για την τιμή και τις πρόσθετες παροχές όσους προμηθεύονται αντίτυπα
του βιβλίου για διάθεση στο κοινό.
Λογοτεχνικά βιβλία που κυκλοφορούν στην Ελλάδα από εκδοτικό οίκο που έχει την
έδρα του στην Ελλάδα και τα οποία έχουν εκτυπωθεί ή αναπαραχθεί στο εξωτερικό
για λογαριασμό του εκδοτικού οίκου, υπάγονται στη ρύθμιση της παραγράφου
αυτής.
Απαγορεύεται η διάθεση λογοτεχνικών βιβλίων στο κοινό από τον ίδιο τον εκδότη
τους ή από τρίτο σε τιμή που υπερβαίνει την τιμή που καθορίστηκε από τον εκδότη
ή είναι μικρότερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιμής αυτής. Όταν η επιχείρηση
διάθεσης βιβλίων στο κοινό είναι εγκατεστημένη σε απόσταση μεγαλύτερη των
πενήντα χιλιομέτρων από την έδρα του εκδότη του διατιθέμενου λογοτεχνικού
βιβλίου, η διάθεση του μπορεί να γίνεται σε τιμή που υπερβαίνει έως πέντε τοις
εκατό (5%) την καθορισμένη από τον εκδότη τιμής διάθεσης του στο κοινό.
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Απαγορεύεται η προσφορά στο κοινό κατά τη διάθεση του λογοτεχνικού βιβλίου
προσθέτων παροχών που δεν καθορίσθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω από τον
εκδότη, καθώς και η διαφήμιση της κατά παράβαση των απαγορεύσεων αυτών.
Ως λογοτεχνικό βιβλίο θεωρείται για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου
κάθε λογοτεχνικό έργο, όπως διήγημα, νουβέλα, μυθιστόρημα, ποίημα, δοκίμιο,
κριτικό δοκίμιο, θεατρικό έργο, ταξιδιωτικό έργο, βιογραφία, παιδικό έργο, η
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα αντίστοιχων έργων και κάθε άλλο έργο που
θεωρείται ως λογοτεχνικό κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 2121/1993
(Α` 25). Ως βιβλίο θεωρείται, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, και το
CD-ROM, το DVD ROM, οποιοσδήποτε τύπος ψηφιακού κειμένου (αρχείου) που
αναπαράγει ακριβώς το περιεχόμενο συγκεκριμένου βιβλίου, καθώς και το
ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book).
β. Ο εκδότης μπορεί να ανακαθορίζει την τιμή διάθεσης του λογοτεχνικού βιβλίου
στο κοινό. Στην περίπτωση αυτήν οφείλει να ενημερώσει για την τιμή αυτή όσους
προμηθεύονται ή έχουν προμηθευτεί αντίτυπα του βιβλίου για διάθεση τους στο
κοινό.
Όσοι προμηθεύονται ή έχουν προμηθευτεί αντίτυπα λογοτεχνικού βιβλίου για
περαιτέρω διάθεση τους στο κοινό, υποχρεούνται να τα διαθέτουν σε τιμή που δεν
υπερβαίνει τη νέα τιμή που καθορίστηκε από τον εκδότη ούτε είναι μικρότερη του
ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιμής αυτής. Η υποχρέωση αυτή αρχίζει δεκαπέντε
ημέρες από τότε που έλαβε γνώση του ανακαθορισμού εκείνος που διαθέτει τα
βιβλία στο κοινό.
Όταν ο εκδότης του λογοτεχνικού βιβλίου ανακαθορίζει την τιμή διάθεσης του σε
ύψος χαμηλότερο της τιμής που είχε αρχικά καθοριστεί, οφείλει μετά από επιλογή
αυτών που έχουν προμηθευτεί αντίτυπα για διάθεση τους στο κοινό είτε να τους
καταβάλει ως αποζημίωση τη διαφορά ανάμεσα στην παλαιά και στη νέα τιμή επί
τον αριθμό των αντιτύπων που ο δικαιούχος της αποζημίωσης έχει προμηθευτεί,
αλλά δεν έχει διαθέσει ακόμα στο κοινό είτε να δεχθεί την επιστροφή των
αντιτύπων, που δεν έχουν ακόμα διατεθεί στο κοινό στην τιμή με την οποία έγινε η
προμήθεια των αντιτύπων.
γ. Δεν θεωρείται υπέρβαση της καθορισμένης από τον εκδότη τιμής διάθεσης του
λογοτεχνικού βιβλίου στο κοινό η αμοιβή για συμπληρωματικές υπηρεσίες που
παρέχονται στο κοινό κατά τη διάθεση του βιβλίου.
δ. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν ισχύουν για τα λογοτεχνικά βιβλία
που επανεκδίδονται αναμορφωμένα ή μη από τον προηγούμενο εκδότη τους ή από
άλλον και γενικώς για κάθε νέα έκδοση του βιβλίου, ανεξάρτητα από το
χαρακτηρισμό της. Ως έκδοση νοείται η εκτύπωση, με οποιονδήποτε τρόπο,
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αντιτύπων του βιβλίου. Στους περιορισμούς των προηγούμενων εδαφίων δεν
υπόκειται η τιμή διάθεσης λογοτεχνικών βιβλίων στο κοινό όταν έχει παρέλθει
διετία από την πρώτη έκδοση τους ούτε η τιμή διάθεσης στο κοινό μεταχειρισμένων
και ελαττωματικών λογοτεχνικών βιβλίων.»
ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Πολιτισμού ρυθμίζεται ο
τρόπος γνωστοποίησης από τον εκδότη της τιμής διάθεσης του βιβλίου, καθώς και
κάθε αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης της παρούσας παραγράφου
λεπτομέρεια.
στ. Στους περιορισμούς των προηγούμενων εδαφίων δεν υπόκειται η τιμή διάθεσης
βιβλίων στο συγγραφέα τους, στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., σε κάθε νομικό πρόσωπο
που εξυπηρετεί κοινωφελείς ή πολιτιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς ή παρέχει
τέτοιες υπηρεσίες στο κοινό, καθώς και στις επαγγελματικές οργανώσεις
συγγραφέων, εκδοτών και βιβλιοπωλών, εφόσον η διάθεση των βιβλίων δεν γίνεται
με σκοπό την εμπορική τους εκμετάλλευση.
η. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Πολιτισμού, μπορεί να
καθορίζεται κάθε χρόνο περίοδος, που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες
συνολικό, κατά την οποία δεν θα ισχύουν οι περιορισμοί των προηγουμένων
εδαφίων.
θ. Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου επιφέρει τις συνέπειες
του άρθρου 1 του ν.146/1914.
Ο παραβάτης των διατάξεων της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με ποινή
φυλάκισης μέχρι ένα (1) έτος και χρηματική ποινή μέχρι ένα εκατομμύριο
(1.000.000) δραχμές. Η ποινική δίωξη ασκείται μετά από έγκληση που δικαιούται να
υποβάλει όποιος δικαιούται να αξιώσει την παύση και την παράλειψη στο μέλλον
της παράβασης των διατάξεων της παραγράφου αυτής.»

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
Διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Άρθρο 40
Ρύθμιση θεμάτων Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
1. Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίστανται το έβδομο και
όγδοο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 143
του ν. 4001/2011 (Α’ 179), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 80 του ν.
4427/2016 (Α’ 188) και με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4533/2018 (Α’ 75), τα
οποία έχουν ως εξής:
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«Άρθρο 143
3. ……………………
α) ……
ββ)…………………………………..
Η χρέωση της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου ως εξής:
για το έτος 2016 ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της χρέωσης που
προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας, για το έτος 2017 και το πρώτο
τρίμηνο του έτους 2018 στο εκατό τοις εκατό (100%) και από την 1η Απριλίου 2018
στο εξήντα πέντε τοις εκατό (65%). Ειδικότερα, για το 2018 η Ρ.Α.Ε., με τις
αποφάσεις του πέμπτου και έκτου εδαφίου της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης
β’ της παρούσας παραγράφου, μειώνει αποκλειστικά, το ποσοστό του
προηγούμενου εδαφίου κατά το προβλεπόμενο πλεόνασμα του οικονομικού
αποτελέσματος του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου
Συστήματος και Δικτύου, μετά το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού ασφαλείας
έκτακτων δαπανών ποσού εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) ευρώ.»
2. Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται το έκτο εδάφιο της
υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του ν.
4001/2011 (Α’ 179), το οποίο έχει ως εξής:
«Οι ανωτέρω μοναδιαίες χρεώσεις αναθεωρούνται με την ίδια διαδικασία, τον 6ο
μήνα κάθε ημερολογιακού έτους για εφαρμογή από την 1η Ιουλίου έως την 31η
Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, εφόσον αυτό απαιτείται με βάση την εξέλιξη των
εσόδων και εξόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου εντός του έτους.»

ΤΜΗΜΑ Ζ΄
Διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Άρθρο 43
Κατάργηση ελαχίστου ορίου διάρκειας της σύμβασης ναύλωσης

Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου καταργούνται η περίπτ. β’ της παρ. 2
του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) και η περίπτ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3
του ν. 4256/2014, οι οποίες έχουν ως εξής:
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«Άρθρο 3
………
2…… β. Η διάρκεια της σύμβασης ναύλωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
δώδεκα (12) ώρες. Ως τόπος και χρόνος έναρξης και λήξης της σύμβασης ναύλωσης
θεωρούνται, αντίστοιχα, ο τόπος και ο χρόνος παράδοσης και επαναπαράδοσης του
πλοίου αναψυχής που αναγράφονται στο ναυλοσύμφωνο.
γ. Επιτρέπεται η εκτέλεση μέχρι και δύο (2) συμβάσεων ολικής ναύλωσης μέσα στο
ίδιο εικοσιτετράωρο. Οι συμβάσεις ναύλωσης οι οποίες εκτελούνται, από το ίδιο
πλοίο, μέσα στο ίδιο εικοσιτετράωρο θεωρούνται ως μία (1) ημέρα ναύλωσης.»

ΤΜΗΜΑ Η΄
Διατάξεις του Υπουργείου Τουρισμού
Άρθρο 44
Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 393/1976
Με το προτεινόμενο άρθρο αντικαθίσταται η περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 393/1976 (Α’ 199) η οποία έχει ως εξής:
«2. α. Την κατάρτισιν και εκτέλεσιν προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων
εντός ή εκτός της χώρας, δι` ιδιοκτήτου, ή μεμισθωμένου επί τούτω μεταφορικού
μέσου ή δημοσίας χρήσεως θαλασσίων, αεροπορικών, ή χερσαίων μέσων.»

ΤΜΗΜΑ Θ’
Διατάξεις του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Τροποποιήσεις του ν. 4469/2017 (Α’ 62)
Άρθρο 45
Ορισμοί
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η περίπτ. ιστ΄ της παρ.
2 του άρθρου 1 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62), η οποία έχει ως εξής:
«ιστ) Ως «οφειλές προς το Δημόσιο» νοούνται οι απαιτήσεις του Δημοσίου που
είναι ήδη βεβαιωμένες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
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Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013,
Α΄ 170) και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265), κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2016, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 4.»
Με την παρ. 2. του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται η περίπτ. ιζ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 4469/2017, η οποία έχει ως εξής:
«ιζ) Ως «οφειλές υπέρ τρίτων» νοούνται οι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 ήδη
βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, οι οποίες βεβαιώνονται και
εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), με τις προσαυξήσεις ή τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 4».
Με την παρ. 3. του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται η περ. ιη΄ της παρ. 2 του άρθρου
1 του ν. 4469/2017, η οποία έχει ως εξής:
«ιη) Ως «οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» νοούνται οι απαιτήσεις
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που είναι ήδη βεβαιωμένες, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και του
άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, με τις
προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης του άρθρου 4».

Άρθρο 46
Πεδίο εφαρμογής
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η περίπτ. α΄ της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4469/2017, που έχει ως εξής:
«α) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από
δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών ή οφειλή
που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη
Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη
επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933 (Α΄ 401) ή είχαν εκδοθεί
διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις
βάρος του, ».
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Με την παρ. 2. του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
4469/2017, που έχει ως εξής:
«4. Στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης δεν υπάγονται οφειλές του οφειλέτη
που έχουν γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016.».
Με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται το εδάφιο γ΄ της παρ. 5 του
άρθρου 2 του ν. 4469/2017, που έχει ως εξής:
«Ο πιστωτής ενημερώνει την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
(Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία προώθησης της αίτησης για
την επίτευξη ή μη συμφωνίας με τον οφειλέτη.»
Άρθρο 48
Περιεχόμενο αίτησης και συνοδευτικά έγγραφα
Με την παρ. 1. του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η περ. β΄ της παρ. 1
του άρθρου 5 του ν. 4469/2017, που έχει ως εξής:
«β) κατάλογο όλων των πιστωτών του με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση,
Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή
και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή».
Με την παρ. 2. του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρου 5 του ν.
4469/2017, που έχει ως εξής:
«9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών
μπορεί να καθορίζονται και νέα δικαιολογητικά ως υποχρεωτικώς
συνυποβαλλόμενα με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία του παρόντος νόμου
έγγραφα ή να τροποποιούνται τα δικαιολογητικά της παραγράφου 8.».

Άρθρο 49
Συντονιστής
Με την παρ. 1. του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 6
του ν. 4469/2017 που έχει ως εξής:
«1. Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
διορίζει συντονιστή της διαδικασίας από το μητρώο συντονιστών που τηρείται στην
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Η έδρα του συντονιστή πρέπει να βρίσκεται εντός της Περιφερειακής
Ενότητας στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης. Αν δεν υπάρχει εγγεγραμμένος
συντονιστής στο μητρώο με έδρα εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία
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έχει την έδρα του ο οφειλέτης, διορίζεται συντονιστής που εδρεύει εντός της
διοικητικής περιφέρειας της έδρας του οφειλέτη.».
Με την παρ. 2. του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.
4469/2017 που έχει ως εξής:
«2. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως συντονιστή του ίδιου προσώπου σε
περισσότερες από μία αιτήσεις, αν προηγουμένως δεν έχει εξαντληθεί η
δυνατότητα διορισμού των λοιπών εγγεγραμμένων στο μητρώο της παραγράφου 1
με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα ή, στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1, τη διοικητική περιφέρεια, εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η
διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.».

Άρθρο 51
Αμοιβή του συντονιστή

Με το προτεινόμενο άρθρο αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.
4469/2017 που έχει ως εξής:
«1. Αν ο οφειλέτης και οι συμμετέχοντες πιστωτές δεν συμφώνησαν μεγαλύτερη
αμοιβή, η αμοιβή του συντονιστή ορίζεται: α) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ
για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων, β) στο
ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία
των μεγάλων επιχειρήσεων..».

Άρθρο 52
Αναστολή εκτέλεσης
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 13
του ν. 4469/2017 που έχει ως εξής:
«1. Από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης της παραγράφου 2 του άρθρου
7 και για χρονικό διάστημα εβδομήντα (70) ημερών αναστέλλονται αυτοδικαίως τα
μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του
οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική
ρύθμιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του
οφειλέτη, στα οποία περιλαμβάνεται και η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης,
εκτός εάν με το μέτρο αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή
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αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή εν γένει
εξοπλισμού, η οποία δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της
επιχείρησης του οφειλέτη. Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που διενεργούνται από
πιστωτές μετά την κοινοποίηση σε αυτούς από τον συντονιστή αντιγράφου της
αίτησης υπαγωγής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7, είναι άκυρες. Αν
κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής εκκρεμεί εναντίον του οφειλέτη
διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, αυτή αναστέλλεται με την κοινοποίηση εκ
μέρους του οφειλέτη της πιστοποιημένης από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. βεβαίωσης του
συντονιστή για την πληρότητα της αίτησης υπαγωγής στα όργανα εκτέλεσης, η
οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να έπεται χρονικά της αποστολής της πρόσκλησης
της παραγράφου 2 του άρθρου 7. Όταν η διαδικασία επισπεύδεται από τη
φορολογική διοίκηση με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων, όργανο εκτέλεσης είναι η αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης
υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης.».
Με την παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου
13 του ν. 4469/2017 που έχει ως εξής:
« 2. Η κατά την παράγραφο 1 αυτοδίκαιη αναστολή αίρεται αυτοδικαίως όταν: α) η
διαδικασία περαιωθεί ως άκαρπη είτε λόγω έλλειψης απαρτίας είτε για
οποιονδήποτε άλλο λόγο, ή β) ληφθεί σχετική απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας
των συμμετεχόντων πιστωτών.η φράση «την παράγρα-φο 1» αντικαθίσταται με τη
φράση «τις παραγράφους 1 και 1α».
Με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν.
4469/2017 που έχει ως εξής:
«3. Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του,
κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
παράταση της αναστολής της παραγράφου 1 για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων
(4) επιπλέον μηνών. Αναγκαία προϋπόθεση της παράτασης αναστολής εκτέλεσης
αποτελεί η συναίνεση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών. Η
συναίνεση δίνεται είτε εγγράφως είτε προφορικά με δήλωση των πιστωτών στο
ακροατήριο. ».

Άρθρο 53
Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου
15 του ν. 4469/2017 που έχει ως εξής:
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«5. Ο αριθμός και το ύψος των δόσεων καταβολής του ποσού που προσδιορίζεται
στη σύμβαση αναδιάρθρωσης για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο κατ’
εφαρμογή των υποχρεωτικών κανόνων του άρθρου 9 και με την επιφύλαξη του
παρόντος άρθρου, καθορίζονται με κριτήριο: α) τη μηνιαία δυνατότητα
αποπληρωμής του οφειλέτη, β) τη μέγιστη διάρκεια της ρύθμισης και γ) τον
υπολογισμό της καθαρής παρούσας αξίας, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 9.»
Με την παρ. 2. του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο
της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, που έχει ως εξής:
«Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Δημόσιο δεν συμμετέχει στις
διαπραγματεύσεις, ούτε υποβάλλει πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών και οι
οφειλές προς αυτό προσμετρώνται στις θετικές ψήφους των συμμετεχόντων
πιστωτών, εφόσον στο τελικό σχέδιο αναδιάρθρωσης έχουν τηρηθεί οι κανόνες του
παρόντος άρθρου και οι λοιποί υποχρεωτικοί κανόνες του άρθρου 9, στο βαθμό
που συμβιβάζονται με τους ανωτέρω κανόνες.»
Με την παρ. 4. του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 21 του άρθρου
15 του ν. 4469/2017, που έχει ως εξής:
«21. Ύστερα από αίτηση οφειλετών τους, οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο
εφαρμογής του παρόντος νόμου επειδή, σωρευτικά ή διαζευκτικά: α) δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, β) εμπίπτουν στην παράγραφο
5 του άρθρου 2, γ) αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το ν. 4172/ 2013, αλλά δεν έχουν
πτωχευτική ικανότητα, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται
να προτείνουν στους εν λόγω οφειλέτες λύσεις ρύθμισης των οφειλών τους προς
αυτούς, εφαρμοζομένης αναλογικά της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι εν
λόγω λύσεις ρύθμισης της παρούσας περιλαμβάνουν ισόποσες τοκοχρεωλυτικά
υπολογισμένες μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των
προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 57 του ν. 4174/2013 και του
άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974, δυνατότητα απαλλαγής από μέρος ή το σύνολο των
τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και δυνατότητα διαγραφής
μέρους της βασικής οφειλής με κριτήρια το ύψος των οφειλών, το εισόδημα και την
αξία της περιουσίας των οφειλετών τους. Η υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών κατ’
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου επιφέρει την αυτοδίκαιη απώλεια των τυχόν
υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις οφειλές που υπάγονται σε αυτήν. Στις ρυθμίσεις
οφειλών της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της
παραγράφου 8 του άρθρου 9, της παραγράφου 6 του άρθρου 14, εκτός των δύο
τελευταίων εδαφίων αυτής, καθώς και των παραγράφων 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
17, 18 και 19 του παρόντος άρθρου. Με την υπαγωγή στις ως άνω ρυθμίσεις
αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθμιζόμενων οφειλών καθ’ όλη τη διάρκεια
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ισχύος αυτών και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τη λήξη της
αναστολής. Τα ευεργετήματα της ρύθμισης επεκτείνονται σε πρόσωπα που
ευθύνονται αλληλεγγύως με τον οφειλέτη του πρώτου εδαφίου για το σύνολο ή
μέρος των ρυθμιζόμενων οφειλών και υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης από κοινού με
αυτόν. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται τα κριτήρια
του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, δύναται να εξαιρεθούν
κατηγορίες οφειλών από τις ρυθμίσεις αυτής, καθορίζεται η μεθοδολογία για τον
προσδιορισμό του τελικού προς αποπληρωμή ποσού, του ύψους και του αριθμού
των δόσεων, καθώς και του επιτοκίου αυτών και γενικώς ρυθμίζεται κάθε άλλο
ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή αυτής.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ν. 3869/2010 (Α΄ 130)
Άρθρο 56
Πεδίο εφαρμογής
Με το προτεινόμενο άρθρο αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
3869/2010, που έχει ως εξής:
«1. Φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας υπό την έννοια του
άρθρου 2 του ν. 3588/2007 και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική
αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, δικαιούνται να
υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για την ρύθμιση των οφειλών τους κατά
τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής.
Απαλλαγή του οφειλέτη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου από τα χρέη
του, όπως αυτά περιγράφονται στην αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4
επιτρέπεται μόνο μία φορά. Απαίτηση πιστωτή, η οποία δεν έχει συμπεριληφθεί
στην αίτηση δεν επηρεάζεται από τη διαδικασία διευθέτησης των οφειλών του
αιτούντος κατά τον παρόντα νόμο.».

Άρθρο 57
Διαδικασία προδικαστικού συμβιβασμού

Με το προτεινόμενο άρθρο αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του
άρθρου 2 του ν. 3869/2010, που έχει ως εξής:
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«Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την
υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του οφειλέτη να του παραδώσουν χωρίς
επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών του κατά κεφάλαιο,
τόκους και έξοδα, καθώς και το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή, καθώς
και να τον ενημερώσουν εγγράφως για το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της
τελευταίας ενήμερης δόσης».

Άρθρο 59
Προδικασία
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου καταργείται το τρίτο εδάφιο της παρ. 2
του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 που έχει ως εξής:
«Η χρονική ισχύς της ανωτέρω προσωρινής διαταγής δεν μπορεί να υπερβαίνει σε
διάρκεια τους έξι (6) μήνες, συνυπολογιζόμενης και της περιόδου αναστολής
άσκησης καταδιωκτικών μέτρων, αρχομένης από την ολοκλήρωση της κατάθεσης
της αίτησης ή εφόσον η συζήτηση της κύριας αιτήσεως έχει προσδιορισθεί σε
βραχύτερο χρόνο, έως την ημέρα συζήτησης της κύριας αιτήσεως του οφειλέτη.»
Με την παρ. 2. του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3
του άρθρου 5 του ν. 3869/2010, που έχει ως εξής:
«Ο καθορισμός του ποσού των τελευταίων ενήμερων μηνιαίων καταβολών πρέπει
να εξασφαλίζει τη δυνατότητα κάλυψης ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ιδίου και
των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, όπως αυτές εκάστοτε
προσδιορίζονται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους δυνάμει του ν. 4224/2013 ή μέχρις ότου εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση,
όπως αυτές προσδιορίζονται στην Έρευνα Οικονομικών Προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π.)
που διενεργεί κάθε χρόνο η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, και στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον
οφειλέτη, ωστόσο το ανωτέρω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 10% των
μηνιαίων δόσεων που ο αϊτών όφειλε να καταβάλει σε όλους τους δανειστές μέχρι
την κατάθεση της αίτησης. Κάθε ποσό που υπολείπεται μετά την αφαίρεση του
ποσού που καλύπτει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του αιτούντος και των
προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, διανέμεται συμμέτρως στους
πιστωτές».
Με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.
3869/2010 που έχει ως εξής:
«4. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή των δόσεων που
ορίζονται από τον ειρηνοδίκη, σύμφωνα με την παράγραφο 2, με συνέπεια το

169

συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία
τριών (3) μηνιαίων δόσεων ετησίως, ο ειρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση αρμόδιο
δικαστήριο διατάσσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής με την οποία
ορίστηκε η καταβολή των δόσεων ή την ανάκληση κάθε άλλου προληπτικού ή
ανασταλτικού μέτρου. Η αίτηση του πιστωτή για την ανάκληση κατατίθεται το
αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημιουργία του λόγου ανάκλησης.
Κάθε κλήτευση πραγματοποιείται προ δέκα (10) ημερών.».

Άρθρο 60
Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου καταργείται το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010 που έχει ως εξής:
«Η αναστολή χορηγείται για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6)
μήνες, αρχομένης από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υποβολής της αίτησης ή,
εφόσον η συζήτηση της κύριας αιτήσεως έχει προσδιορισθεί σε βραχύτερο χρόνο,
έως την ημέρα συζήτησης της κύριας αιτήσεως».
Με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 6 του ν. 3869/2010 που έχει ως εξής:
«Η ισχύς της αποφάσεως των ασφαλιστικών μέτρων δεν υπερβαίνει τους έξι (6)
μήνες, αρχομένης από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υποβολής της αίτησης ή,
εφόσον η συζήτηση της κύριας αιτήσεως έχει προσδιορισθεί σε βραχύτερο χρόνο,
την ημέρα συζήτησης της κύριας αιτήσεως του οφειλέτη.».

Άρθρο 62
Προστασία κύριας κατοικίας
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της
παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 που έχει ως εξής:
«Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία θα εκδοθεί εντός τριάντα (30)
ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος ορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια
που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της μέγιστης ικανότητας
αποπληρωμής του οφειλέτη και τον προσδιορισμό του ποσού το οποίο θα
ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και για τον
προσδιορισμό της ενδεχόμενης ζημίας των πιστωτών».
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Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίστανται το πέμπτο, έκτο,
έβδομο και όγδοο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, που έχουν
ως εξής:
«Ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για τη μερική
κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του
παρόντος άρθρου, το οποίο ορίζει η δικαστική απόφαση. Ο οφειλέτης υποχρεούται
να καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και σε κάθε
περίπτωση υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης συνεισφοράς. Η συνεισφορά του
Ελληνικού Δημοσίου στο παραπάνω σχέδιο διευθέτησης οφειλών δεν μπορεί να
υπερβαίνει σε διάρκεια τα τρία (3) έτη, και καταβάλλεται στους πιστωτές, υπό την
προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης παραμένει συνεπής στην καταβολή της ελάχιστης
συνεισφοράς. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2015, καθορίζονται τα
κριτήρια προσδιορισμού του ύψους της συνεισφοράς του Δημοσίου, της ελάχιστης
συνεισφοράς του οφειλέτη, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την
εφαρμογή της παρούσας.».
Με την παρ. 4 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της
παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, που έχει ως εξής:
«3. Η μη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται κατ’
εφαρμογή της παραγράφου αυτής, επιτρέπει στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της μοναδικής κατοικίας του.».
Με την παρ. 5 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 9
του ν. 3869/2010, που έχει ως εξής:
«5. Σε περίπτωση που οι, κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010,
πραγματοποιηθείσες καταβολές στους πιστωτές υπολείπονται αυτών που ορίζονται
με την οριστική απόφαση του δικαστηρίου κατά τα άρθρα 8 παράγραφος 2 ή 9
παράγραφος 2, ο οφειλέτης υποχρεούται να εξοφλήσει το ποσό της διαφοράς που
υπολείπεται. Το ποσό που προκύπτει αποπληρώνεται εντόκως μέσα σε ένα έτος
από τη λήξη των καταβολών του άρθρου 8 παράγραφος 2 και του άρθρου 9
παράγραφος 2 με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπεζας, προσαυξημένο κατά δυόμισι εκατοστιαίες
μονάδες.».

Άρθρο 63
Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης
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Με το προτεινόμενο άρθρο αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.
3869/2010, που έχει ως εξής:
«3. Ύστερα από αίτηση πιστωτή στον οποίο έχει γίνει η επίδοση που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 και η οποία διαβιβάζεται μέσω του αρμόδιου
Εισαγγελέα, ο εργοδότης, η αρμόδια υπηρεσία και ο αρμόδιος οικονομικός έφορος
είναι υποχρεωμένοι να δίνουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για την περιουσιακή
κατάσταση και τα εισοδήματα του οφειλέτη.».

Άρθρο 64
Απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου
11 του ν. 3869/2010, που έχει ως εξής:
«1. Η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με
την απόφαση που εκδίδεται σε εφαρμογή των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 8
επιφέρει, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4
και στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, την απαλλαγή του από κάθε τυχόν
υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι
εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους. Το δικαστήριο με αίτηση του
οφειλέτη που κοινοποιείται στους πιστωτές πιστοποιεί την απαλλαγή του από το
υπόλοιπο των οφειλών.»
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου
11 του ν. 3869/2010, η οποία έχει ως εξής:
«2. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
από τη ρύθμιση οφειλών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών ή
δυστροπεί επανειλημμένα στην τήρηση της ρύθμισης, το δικαστήριο διατάζει την
έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση μετά από αίτηση θιγόμενου πιστωτή που
κατατίθεται το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από τη δημιουργία του λόγου
έκπτωσης. Κάθε κλήτευση πραγματοποιείται πριν δεκαπέντε ημέρες.»

Άρθρο 67
Αρχείο αιτήσεων
Με το προτεινόμενο άρθρο αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 13 του ν. 3869/2010, που έχει ως εξής:
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«Από το αρχείο διαγράφονται ένα έτος μετά την υποβολή των αιτήσεων όλα τα
στοιχεία που τηρούνται για αυτές, εφόσον οι αιτήσεις απορριφθούν αμετάκλητα,
ανακληθούν ή καταλήξουν σε συμβιβασμό σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 του
παρόντος.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ν. 4354/2015 (Α΄ 176)
Άρθρο …..
Τροποποιήσεις του ν. 4354/2015
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της
περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), που έχει ως εξής:
«Οι παραπάνω εταιρίες λαμβάνουν ειδική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, η
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εποπτεύονται για τη
συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου από την Τράπεζα της
Ελλάδος.».
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της
παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015, που έχει ως εξής:
«2. Αναγκαία προϋπόθεση για να προσφερθούν προς πώληση οι απαιτήσεις των
πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι να
έχει προσκληθεί με εξώδικη πρόσκληση ο δανειολήπτης και ο εγγυητής μέσα σε
δώδεκα (12) μήνες πριν από την προσφορά, πριν ή μετά τη θέση σε ισχύ του
παρόντος νόμου, να διακανονίσει τις οφειλές του βάσει γραπτής πρότασης
κατάλληλης ρύθμισης με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής σύμφωνα και με τις
διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας (ν. 4224/2013).».
Με την παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της
παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015, που έχει ως εξής:
«4. Αναγγελία της καταχώρισης γίνεται προς τους οφειλέτες και τους εγγυητές με
κάθε πρόσφορο μέσο.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Λοιπές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
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ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ –
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 3325/2005 (Α΄ 68)
Άρθρο 70
Μετεγκατάσταση λόγω αλλαγών χρήσεων γης
Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7
του ν. 3325/2005, που έχει ως εξής:
«1. Εάν επέρχεται, σύμφωνα με τις Πολεοδομικές διατάξεις, μεταβολή της χρήσης
γης, οι δραστηριότητες που ιδρύθηκαν νόμιμα εξακολουθούν να λειτουργούν στο
χώρο όπου βρίσκονται. Εάν επιβάλλεται, από τις κείμενες διατάξεις, η απομάκρυνση
των πιο πάνω δραστηριοτήτων, αυτές απομακρύνονται υποχρεωτικά σε διάστημα
δώδεκα ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της σχετικής διάταξης.
2. Η επέκταση δραστηριότητας που ιδρύθηκε νόμιμα και λειτουργεί πριν από την
Έναρξη ισχύος πολεοδομικής διάταξης, η οποία μεταβάλλει τη χρήση γης της
περιοχής και καθιστά τη δραστηριότητα μη συμβατή προς τη νέα χρήση γης, είναι
δυνατή μέσα στο χώρο ή στο γήπεδο στο οποίο λειτουργούσε η δραστηριότητα πριν
από την εφαρμογή της παραπάνω πολεοδομικής διάταξης. Για τη χορήγηση άδειας
εγκατάστασης σε αυτές τις περιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παρ. 2
του άρθρου 6».
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4442/2016 (Α΄ 230)

Άρθρο 71
Πεδίο εφαρμογής – τροποποίηση άρθρου 17 του ν. 4442/2016
Με το προτεινόμενο άρθρο αντικαθίσταται το άρθρο 17 του ν. 4442/2016 (Α’
230), που έχει ως εξής:
«Άρθρο 17
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες
μεταποίησης τροφίμων και ποτών με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10
και 11 που περιλαμβάνονται στην 3η ομάδα του Παραρτήματος, καθώς και οι
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«δραστηριότητες συσκευασίας» με ΚΑΔ 82.92 της 11ης ομάδας στις περιπτώσεις
που αφορούν τρόφιμα και ποτά».

Άρθρο 72
Γνωστοποίηση λειτουργίας – Τροποποίηση άρθρου 18 του ν. 4442/2016

Με το προτεινόμενο άρθρο αντικαθίσταται το άρθρο 18 του ν. 4442/2016, που
έχει ως εξής:
«Άρθρο 18
Γνωστοποίηση λειτουργίας
1. Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
Κεφαλαίου, με εξαίρεση τη δραστηριότητα «Παραγωγή ζάχαρης» με ΚΑΔ 10.81,
υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6.
2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το φορέα της
οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14.
3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση
των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου, η γνωστοποίηση υποβάλλεται από
το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ενότητας κατά το Ν. 3852/2010 (Α` 87), στην οποία πρόκειται να
λειτουργήσει η δραστηριότητα ή στα κατά τόπον αρμόδια για τις μεταποιητικές και
συναφείς δραστηριότητες Επιμελητήρια και τις ενώσεις τους ή στο Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά την πιστοποίηση τους, σύμφωνα με τη παρ. 2 του
άρθρου 2 του Ν. 2081/1992 (Α` 154) και το άρθρο 4 του Π.δ. της 27.11/14.12.1926
(Α` 430) αντίστοιχα, τα οποία υποχρεούνται να την κοινοποιούν αμελλητί στις
αρμόδιες αρχές.
4. Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται η κατάθεση παραβόλου, για το
οποίο εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 1 παράγραφος 1 και παρ. 2 περίπτωσης Β`
υποπερίπτωσης i της οικ. 14684/914/Φ15/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων (Β` 3533).
5. Οι έλεγχοι που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις ως προϋπόθεση για την
έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας ή από τα κατά τόπον αρμόδια για τις μεταποιητικές και
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συναφείς δραστηριότητες Επιμελητήρια και τις ενώσεις τους ή το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας μετά την πιστοποίηση τους, διενεργούνται εφεξής μετά την
υποβολή της γνωστοποίησης ή από το χρόνο που υπήρχε υποχρέωση για την
υποβολή της».
Άρθρο 74
Κυρώσεις – Τροποποίηση άρθρου 23 του ν. 4442/2016
Με το προτεινόμενο άρθρο αντικαθίσταται το άρθρο 23 του ν. 4442/2016, που
έχει ως εξής:
«Άρθρο 23
Κυρώσεις
1. Αν ο υπόχρεος παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης ή γνωστοποιήσει
αναληθή στοιχεία ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της
οικονομικής δραστηριότητας σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε
βάρος του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας οι κυρώσεις του άρθρου 15,
όπως αυτές εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του
άρθρου 24. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων αυτών ορίζεται ο
οικείος Περιφερειάρχης.
2. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή,
σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (Α` 87).
3. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη
λειτουργία δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε γνωστοποίηση εφαρμόζονται οι
κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.
4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή
οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική
διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, με τη σφράγιση της εγκατάστασης και του
παραγωγικού της εξοπλισμού από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας».

Άρθρο 75
Εξουσιοδοτήσεις – Τροποποίηση άρθρου 24 του ν. 4442/2016
Με το προτεινόμενο άρθρο αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του
ν. 4442/2016, που έχει ως εξής:
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«1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που εκδίδεται μέσα σε
ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το περιεχόμενο και η
διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της
δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης
μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να
ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων
κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία
επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα
άρθρα 5 και 6».

Άρθρο 76
Τροποποίηση άρθρου 25 του ν. 4442/2016.
Με το προτεινόμενο άρθρο προστίθενται παράγραφοι 6, 7,8,9, και 10 στο άρθρο
25 του ν. 4442/2016 με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 19 του ν. 3982/2011 (Α΄
143), ως εξής :
α) Με την προστιθέμενη παράγραφο 6 στο άρθρο 25 του ν. 4442/2016
αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 19, που έχει ως εξής:
«1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση έγκρισης εγκατάστασης και άδειας
λειτουργίας τα επαγγελματικά εργαστήρια, οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις
παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης και οι αποθήκες χαμηλής όχλησης, εφόσον η
κινητήρια ή η θερμική ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού τους δεν υπερβαίνει τα
όρια που καθορίζονται στην περ. α` της παραγράφου 2 του άρθρου 17.
Για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων υποβάλλεται γνωστοποίηση
εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4442/2016 (Α` 230) και για την έναρξη
λειτουργίας υποβάλλεται στην αδειοδοτούσα αρχή υπεύθυνη δήλωση, η οποία
συνοδεύεται από τις απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά. Η κατάθεση της
δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφό της από την αδειοδοτούσα αρχή, το οποίο
υποχρεούται να τηρεί ο φορέας. Η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να διενεργεί εκ των
υστέρων κατά περίπτωση επιτόπιο έλεγχο σχετικά με τη γνωστοποίηση
εγκατάστασης προ ή μετά την έναρξη λειτουργίας και σχετικά με την ορθότητα του
περιεχομένου της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης μετά την έναρξη λειτουργίας. Ο
έλεγχος αφορά τη θέση, τη δραστηριότητα, την ισχύ της εγκατάστασης και την
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.»
β) Με την προστιθέμενη παράγραφο 7 στο άρθρο 25 του ν. 4442/2016,
αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 19, που έχει ως εξής:
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«3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, για την εγκατάσταση ή την
επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης η
Αδειοδοτουσα Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάστασης με την προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Μετά την χορήγηση της άδειας και
μέσα σε 15 ημέρες η Αδειοδοτουσα Αρχή διενεργεί επιθεώρηση. Για τη λειτουργία
τους υποβάλλεται στην Αδειοδοτουσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση, συνοδευόμενη από
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας
σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης. Η κατάθεση της δήλωσης
βεβαιώνεται σε αντίγραφο της από την Αδειοδοτουσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται
να τηρεί ο φορέας αντί αδείας. Η λειτουργία της μονάδας επιτρέπεται από της
υποβολής της δηλώσεως. Η Αδειοδοτουσα Αρχή υποχρεούται, μέσα σε 15 ημέρες
από την κατάθεση της δήλωσης, να ενεργήσει επιθεώρηση, για τη διαπίστωση της
τήρησης ή μη των όρων της άδειας εγκατάστασης ή της βεβαίωσης συμβατότητας. Η
έκθεση επιθεώρησης κοινοποιείται με ευθύνη της στον φορέα».
γ) Με την προστιθέμενη παράγραφο 8 στο άρθρο 25 του ν. 4442/2016
αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 19, που έχει ως εξής:
«4. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων
μέσης όχλησης η Αδειοδοτουσα Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάστασης ύστερα από
επιθεώρηση. Για την λειτουργία τους ισχύουν οι διατάξεις της προηγούμενης
παραγράφου, με την προϋπόθεση υποβολής από το φορέα με την Υπεύθυνη
Δήλωση εγγυητικής επιστολής, η οποία επιστρέφεται με την ολοκλήρωση της
επιθεώρησης, εφόσον προκύπτει η σαφής τήρηση των όρων της άδειας
εγκατάστασης. Αν ο φορέας δεν επιθυμεί την υποβολή εγγυητικής επιστολής,
υποβάλλει στην Αδειοδοτουσα Αρχή αντί της Υπεύθυνης Δήλωσης, αίτηση έκδοσης
άδειας λειτουργίας συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η
Αδειοδοτουσα Αρχή ενεργεί επιθεώρηση μέσα δύο μήνες και χορηγεί άδεια
λειτουργίας αορίστου χρόνου, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και
περιΟρισμοί που αναγράφονται στην άδεια εγκατάστασης».
δ) Με την προστιθέμενη παράγραφο 9 στο άρθρο 25 του ν. 4442/2016,
αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 19, που έχει ως εξής:
«5. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων
υψηλής όχλησης η Αδειοδοτουσα Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάστασης ύστερα από
επιθεώρηση. Για τη λειτουργία τους, ο φορέας υποβάλλει στην Αδειοδοτουσα Αρχή
αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά. Η Αδειοδοτουσα Αρχή ενεργεί επιθεώρηση μέσα τρεις μήνες και
χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί
οι όροι και περιΟρισμοί που αναγράφονται στην άδεια εγκατάστασης».
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ΤΜΗΜΑ Ι’
Διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ‘
Ρυθμίσεις για τον Ενιαίο Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου
Άρθρο 80
Τροποποίηση του άρθρου 69Α του ν.4270/2014 (Α΄143)
1.
Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται το άρθρο 69Α του ν.4270/2014,
το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 69Α
Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου
1. Ο κεντρικός λογαριασμός του Δημοσίου μετονομάζεται σε «Ελληνικό Δημόσιο Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου» («Ενιαίος Λογαριασμός»). Έως τις
31.12.2015 όλοι οι λογαριασμοί της Κεντρικής Διοίκησης τηρούνται υποχρεωτικά
στην Τράπεζα της Ελλάδος και εντάσσονται στον Ενιαίο Λογαριασμό, με την
επιφύλαξη των προβλεπόμενων για τα αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα. Ο
Υπουργός Οικονομικών μέσω του Ενιαίου Λογαριασμού παρακολουθεί και
προγραμματίζει με ενιαίο τρόπο τις ταμειακές ροές από και προς αυτόν,
προσδιορίζει το ύψος των διαθεσίμων και τις ανάγκες δανεισμού, και διαχειρίζεται
τα διαθέσιμα προς τοποθέτηση πλεονάσματα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται έως τις 31.12.2015,
καθορίζονται η διαδικασία και οι προθεσμίες μεταφοράς στον Ενιαίο Λογαριασμό
των υπολοίπων των λοιπών λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης, η διαδικασία
κλεισίματος αυτών, οι όροι και οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από τη διάταξη του
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
3. Το άνοιγμα σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, οποιουδήποτε λογαριασμού
της Κεντρικής Διοίκησης, διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του αρμόδιου φορέα ή οργάνου, με την οποία
καθορίζονται τα όργανα διαχείρισης του λογαριασμού, ο τρόπος εμφάνισής του
στην δημόσια ληψοδοσία, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση
διενεργείται το κλείσιμο των λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου σε
οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Λογαριασμοί εκτός του Ενιαίου
Λογαριασμού ανοίγονται μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, υπό τους
όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης της παραγράφου 2.
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4. Ως τις 31.12.2015, τα διαθέσιμα όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης,
πέραν εκείνων που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, μεταφέρονται στον Ενιαίο
Λογαριασμό, υπό αντίστοιχους υπολογαριασμούς. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, που εκδίδεται ως την ανωτέρω ημερομηνία, καθορίζεται ο τρόπος
κίνησης των υπολογαριασμών, η λειτουργία της ταμειακής τους διαχείρισης, η
λογιστική απεικόνιση των κινήσεών τους, η περαιτέρω διάρθρωσή τους, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια ή με όμοια απόφαση δύνανται να
καθορίζονται οι λογαριασμοί που εξαιρούνται από την υποχρέωση μεταφοράς στον
Ενιαίο Λογαριασμό. Οι ανωτέρω αποφάσεις έχουν αναδρομική ισχύ από
31.12.2015.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καθορίζονται λοιποί φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης που υποχρεούνται να μεταφέρουν τα διαθέσιμά τους στον
Ενιαίο Λογαριασμό, η έξοδός τους από αυτόν, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια.
6. Το άνοιγμα σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, οποιουδήποτε λογαριασμού
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που συμμετέχουν στον Ενιαίο Λογαριασμό,
διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν αιτιολογημένης
πρότασης του φορέα, με την οποία καθορίζονται τα όργανα διαχείρισης του
λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση διενεργείται
το κλείσιμο των λογαριασμών, σε οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα,
των ανωτέρω φορέων.
7. Η κίνηση των λογαριασμών του Δημοσίου σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά
ιδρύματα ενεργείται με έγγραφες εντολές του Υπουργού Οικονομικών, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά σε νόμους ή συμβάσεις στις οποίες έχει συμπράξει ο
Υπουργός Οικονομικών. Στις περιπτώσεις αυτές οι τράπεζες ή άλλα πιστωτικά
ιδρύματα υποχρεούνται να αναγγέλλουν αμέσως τη γενόμενη εγγραφή στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους. Για τη χρέωση των λογαριασμών αυτών απαιτείται η
έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.
8. Σε περίπτωση δέσμευσης λογαριασμού για ειδικούς σκοπούς του Δημοσίου
απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία
ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.
2. Με το ίδιο άρθρο καταργείται ο ν.4323/2015, ο οποίος έχει ως εξής:
«Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α΄ 41)
Άρθρο 1
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Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, η από 20 Απριλίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος», που δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθμόν 41 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως
εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη
μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού προς επένδυση στην Τράπεζα
της Ελλάδος.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο Πρώτο
Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον
«Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού,
υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα
κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης
που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή
ειδικής διάταξης ή διαδικασίας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια
που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο
δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω
φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εξαιρούνται επίσης οι Δημόσιες
Επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5, οι Δημόσιοι Οργανισμοί κατά την
έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) καθώς και οι
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δύνανται να μεταφέρουν τα ως άνω
αναφερόμενα κεφάλαια στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον ίδιο σκοπό.
Επί των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα ή θα κατατεθούν στους ανωτέρω
λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος εφαρμόζονται οι διατάξεις της
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περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38), όπως
ισχύουν.
Άρθρο Δεύτερο
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44
παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από 17.3.2015.»
3. Με το προτεινόμενο άρθρο καταργείται το άρθρο 3 του ν.2216/1994, το οποίο
έχει ως εξής:
«Άρθρο τρίτο
Διαχείριση κεφαλαίων
1. Τα διαθέσιμα, πλην της ταμιακής διαχείρισης, κεφάλαια των δημόσιων
οργανισμών και ασφαλιστικών ταμείων, τα μη επενδυόμενα κατά τις διατάξεις των
άρθρων 13 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α`) και 14 του ν.2042/1992 (ΦΕΚ 75 Α`) ως
και των κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που εκδίδονται βάσει της νομοθετικής
εξουσιοδότησης του άρθρου 2 παρ. 1 του ν.δ. 3856/1958, σε συνδυασμό με το
άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 1266/1982 (ΦΕΚ 81 Α`) μεταφέρονται υποχρεωτικά στην
Τράπεζα της Ελλάδος.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ενεργούσα ως διαχειριστικό όργανο των καταθετών,
επενδύει τα διαθέσιμα αυτά σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου της επιλογής των
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η
αμοιβή για την εργασία αυτή ορίζεται με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου
και της Τράπεζας και βαρύνει το Δημόσιο.
3. Οι λεπτομέρειες των παρ. 1 και 2 ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών.
4. Οι διατάξεις του α.ν. 1611/1950 (ΦΕΚ 304 Α`) και του ν. 1902/1990 άρθρο 13
τροποποιούνται αναλόγως ή και καταργούνται, εφόσον αντίκεινται στις διατάξεις
του παρόντος.
5. Το άρθρο αυτό ισχύει από την ψήφισή του.»
Άρθρο 81
Τροποποίηση της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν.2469/1997 (Α΄38)

Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται η παράγραφος 11 του άρθρου 15 του
ν.2469/1997, η οποία έχει ως εξής:
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«11.α. Τα σύμφωνα με το τρίτο άρ8ρο του ν. 2216/1994 (ΦΕΚ 83 Α`) διαθέσιμα, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα διαθέσιμα των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου, συνιστούν τσ Κοινό Κεφάλαιο των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
και ασφαλιστικών φορέων (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.), το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα
της Ελλάδος σύμφωνα με τους κανόνες β` έως η` της παρούσας παραγράφου.
β. Το Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο αλλά ομάδα περιουσίας,
της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες σ`
αυτό φορείς (Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.) ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους. Τα
Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. που συμμετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο, εκπροσωπούνται
δικαστικώς και εξωδίκως από την Τράπεζα της Ελλάδος ως προς τις έννομες σχέσεις
από τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και το δικαιώματά τους επί του
ενεργητικού του.
γ. Το ενεργητικό του Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. επενδύεται σε κινητές αξίες του
Ελληνικού Δημοσίου. Στην έννοια των κινητών αξιών του Ελληνικού Δημοσίου
περιλαμβάνονται και κινητές αξίες δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, κατά
την έννοια των διατάξεων του ν. 3429/2005 (Α 314), που καλύπτονται από την
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και αποτελούν μέρος του χρέους της Γενικής
Κυβέρνησης.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται οι κινητές αξίες που
ανήκουν στην κατηγορία του προηγούμενου εδαφίου και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.
Το ενεργητικό του ΚΚΝΠΔΔ και Α.Φ. δύναται να επενδύεται και σε τίτλους του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Στήριξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατωτέρω.
Εάν κατά το χρόνο πραγματοποίησης των επίμέρους επενδύσεων δεν υπάρχουν
διαθέσιμοι τίτλοι στην πρωτογενή αγορά, το Ελληνικό Δημόσιο θα διαθέτει στην
Τράπεζα της Ελλάδος τίτλους της τελευταίας έκδοσης στην τιμή εγγραφής ή στη
μέση τιμή της δημοπρασίας, ανάλογα με τον τρόπο που είχαν διατεθεί οι τίτλοι
κατά την ημερομηνία έκδοσης, με συνυπολογισμό των τόκων του διαρρεύσαντος
χρονικού διαστήματος.
Αν από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την πρωτογενή
διάθεση τίτλων, παρέχεται η ευχέρεια στην Τράπεζα της Ελλάδος «να αγοράζει
τίτλους του Ε.Δ. στη δευτερογενή αγορά ή τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης.» για
την απόκτηση του αναγκαίου εκάστοτε χαρτοφυλακίου, έτσι ώστε τα
δημιουργούμενα νέα υπόλοιπα στους λογαριασμούς των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. να
επενδύονται άμεσα.
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Η απόφαση συμμετοχής ή μη του Κ.Κ. Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. σε πρόγραμμα ανταλλαγής
τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ` εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη
του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Τράπεζας της
Ελλάδος ως διαχειριστή του Κ.Κ., η οποία, καθώς και τα στελέχη της, κατά την
άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν καμία ευθύνη, ποινική, αστική,
διοικητική ή άλλη.
Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να συναλλάσσεται με επαγγελματίες
διαμεσολαβητές που συμμετέχουν στη δευτερογενή αγορά, όπως πιστωτικά
ιδρύματα και επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και, εν γένει, με μέλη
οργανωμένων αγορών και πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης, καθώς και με
τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλους παρεμφερείς
φορείς και οργανισμούς, καταρτίζοντας μαζί τους συναλλαγές εντός ή εκτός
οργανωμένης αγοράς, με όρους αγοράς.
Στις συναλλαγές αυτές περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις αγοράς/πώλησης τίτλων
του Ελληνικού Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης με σύμφωνο
επαναπώλησης/επαναγοράς (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy back).
Από την 1.5.2016 τυχόν δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν ή απορρέουν από
τίτλους που ανήκουν στο ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου και ιδίως δικαιώματα
ψήφου στο πλαίσιο γενικών συνελεύσεων κατόχων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν απόφαση συμμετοχής ή μη του Κ.Κ.
Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ`
εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκουν
αποκλειστικά στην αρμοδιότητα και ασκούνται από τους φορείς που συμμετέχουν
στο Κοινό Κεφάλαιο δια των αρμοδίων οργάνων τους και κατά το λόγο συμμετοχής
τους σε αυτό.
Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζημιών των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. από την για
οποιονδήποτε λόγο μη προσήκουσα και ιδίως μη έγκαιρη ή μη ολοσχερή
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου ως αντισυμβαλλομένου σε
συμβάσεις αγοράς ή πώλησης με σύμφωνα επαναγοράς, το Ν.Π.Δ.Δ. ή ο Α.Φ. που
υπέστη τη ζημία έχει απευθείας αξίωση αποζημίωσης κατά του Ελληνικού
Δημοσίου.
δ. Η διαχειριστική χρήση του Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. έχει τη διάρκεια του
ημερολογιακού εξαμήνου, στο τέλος του οποίου οι καθαρές πρόσοδοι
κατανέμονται στους δικαιούχους ανάλογα με το ύψος και τη διάρκεια της
συμμετοχής τους στο Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ..
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ε. Με Σύμβαση μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος καθορίζεται το ύψος της αμοιβής που θα καταβάλλεται στην Τράπεζα
της Ελλάδος από το Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. για τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου,
καθώς και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της.
στ. Τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. που συμμετέχουν σε αυτό δύνανται να ζητήσουν από την
Τράπεζα της Ελλάδος την ανάληψη συγκεκριμένων χρηματικών ποσών και μέχρι της
αξίας της καταθέσεώς τους στο Κοινό Κεφάλαιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος καταβάλλει
το αιτούμενο ποσό στο Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ., μειουμένης αναλόγως της μερίδας
συμμετοχής του αιτούντος στο Κοινό Κεφάλαιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται
με πράξη του Διοικητή της να ορίζει το όριο των αναλαμβανόμενων ποσών πέραν
του οποίου θα απαιτείται απλή προειδοποίηση προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
εκταμίευση. Οι πράξεις αυτές θα κοινοποιούνται στα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.. Οι πρόσοδοι
που αναλογούν σε αναληφθέντα ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους στο τέλος
της διαχειριστικής περιόδου.
Η ρευστοποίηση μέρους του ενεργητικού του Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. και ιδίως η
πώληση κινητών αξιών του Ελληνικού Δημοσίου που ανήκουν στο ενεργητικό του
Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. πριν από την ημερομηνία λήξης τους, προκειμένου να
αποδοθούν σε Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. χρηματικά ποσά σε εκτέλεση των οριζομένων στα
προηγούμενα εδάφια, δεν συνιστά κακή διαχείριση από την Τράπεζα της Ελλάδος.
ζ. Τα κεφάλαια που κατατίθενται από τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. στην Τράπεζα της
Ελλάδος σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης, δύνανται να επενδύονται στο
σύνολό τους σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με
σύμφωνα επαναπώλησης/ επαναγοράς με αντισυμβαλλόμενο το Ελληνικό Δημόσιο
(repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy back). Σε περίπτωση κεφαλαιακών
ζημιών των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. από την για οποιονδήποτε λόγο μη προσήκουσα και
ιδίως μη έγκαιρη ή μη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού
Δημοσίου ως αντισυμβαλλομένου σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης με σύμφωνα
επαναγοράς, το Ν.Π.Δ.Δ. ή ο Α.Φ. που υπέστη τη ζημία έχει απευθείας αξίωση
αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
Η διαχείριση των επενδυόμενων κεφαλαίων από λογαριασμούς ταμειακής
διαχείρισης, καθώς και η κατανομή των προσόδων στους δικαιούχους γίνεται κατά
τρόπο ανάλογο εκείνου των Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ..
η. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των
διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
θ. Οι παράγραφοι 2 και 3 του τρίτου άρθρου του ν. 2216/1994 καταργούνται.»
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Άρθρο 82
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν.4270/2014 (Α΄143)
Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται η περίπτωση η΄ του άρθρου 21 του
ν.4270/2014, η οποία έχει ως εξής:
«η. Παρακολουθεί και διαχειρίζεται, κατά το λόγο αρμοδιότητάς του, τα στοιχεία
του ενεργητικού και του παθητικού της Κεντρικής Διοίκησης, συντονίζει τις
χρηματικές εκροές από το λογαριασμό του άρθρου 69Α και προγραμματίζει την
τήρηση των απαιτούμενων χρηματικών αποθεμάτων για την πληρωμή δαπανών του
Κρατικού Προϋπολογισμού. Διοικεί και διαχειρίζεται το κεντρικό σύστημα
πληρωμών, καθώς και το κεντρικό σύστημα ταμειακής διαχείρισης του Ελληνικού
Δημοσίου και υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Οικονομικών για την έγκριση
ανοίγματος και κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών από φορείς της Κεντρικής
Διοίκησης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον
παρόντα νόμο.»
Άρθρο 83
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν.4270/2014 (Α΄143)
Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 24 του ν.4270/2014, η οποία έχει ως εξής:
«β. Διασφαλίζει ότι η ΓΔΟΥ καταρτίζει προβλέψεις για τις μηνιαίες ταμειακές
ανάγκες και παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου και
των εποπτευόμενων φορέων σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τους στόχους που
έχουν τεθεί από τα μνημόνια συνεργασίας των άρθρων 70, 147 και 155Α.»

Άρθρο 85
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν.4270/2014 (Α΄143)
Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται το άρθρο 30 του ν.4270/2014, το οποίο
έχει ως εξής:
«Άρθρο 30
Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους
1. Στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος νόμου, ο Οργανισμός Διαχείρισης
Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
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α. Καταρτίζει το πρόγραμμα δανεισμού και διαχείρισης του δημοσίου χρέους, το
οποίο υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών.
β. Αναλαμβάνει, ως εντολοδόχος και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, την
εκτέλεση του εγκεκριμένου δανειακού προγράμματος, με τη σύναψη δανείων και
την έκδοση τίτλων.
γ. Συμμετέχει στην κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ. με την παροχή στο ΓΛΚ των στοιχείων
του δημοσίου χρέους.
δ. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του δημοσίου χρέους και το σχετικό με το
δημόσιο χρέος κεφάλαιο της εισηγητικής έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ε. Εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος.
στ. Σχεδιάζει, σε συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση του ΓΛΚ, με βάση τις
προδιαγραφές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής
Πολιτικής, τη διαδικασία για την ορθή ενημέρωση των κωδικών του
προϋπολογισμού και των λογαριασμών λογιστικής που αφορούν το δημόσιο χρέος.
ζ. Υπολογίζει και διενεργεί τις απαραίτητες προσαρμογές στα στοιχεία του
δημοσίου χρέους, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών.
η. Συντάσσει εκθέσεις προς τον Υπουργό Οικονομικών, σε τριμηνιαία βάση ή όποτε
του ζητηθεί, για την εξέλιξη του δημοσίου χρέους και υποβάλλει προτάσεις σχετικά
με την πολιτική διαχείρισης του δημοσίου χρέους.
θ. Συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών και στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, απολογιστική έκθεση των πεπραγμένων,
με αναλυτικά στοιχεία του κόστους δανεισμού, και της διάρθρωσης του δημοσίου
χρέους, καθώς και επαρκώς αιτιολογημένη αναφορά για την περίπτωση υπέρβασης
του ανώτατου ορίου του καθαρού δανεισμού.
ι. Υποβάλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατόπιν σχετικού αιτήματος, αναλυτικά
στοιχεία, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το δημόσιο χρέος,
τη διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και των
διαχειριστικών πράξεων παραγώγων και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων.
ια. Διαχειρίζεται τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου.
ιβ. Διαχειρίζεται τα ταμειακά διαθέσιμα του λογαριασμού του άρθρου 69Α.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ανατίθενται στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
και οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
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α. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύναψη δανείων των οργανισμών
και φορέων του δημόσιου τομέα και για τη δανειοδότηση με εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου των δημοσίων επιχειρήσεων.
β. Σύναψη και παρακολούθηση διαχειριστικών πράξεων παραγώγων και λοιπών
χρηματοοικονομικών προϊόντων.
γ. Παρακολούθηση και στήριξη της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.»

Άρθρο 86
Κατάργηση διατάξεων του π.δ.142/2017 (Α΄181)
Με το προτεινόμενο άρθρο καταργούνται οι υποπεριπτώσεις (εε), (στστ) και (ζζ)
της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του π.δ.142/2017, οι οποίες
έχουν ως εξής:
«Άρθρο 31 …….
(εε) Ο καθορισμός μηνιαίου ορίου πληρωμών των δαπανών του Δημοσίου, η
παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησής τους και η έκδοση σχετικής μηνιαίας
απόφασης.
(στστ) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και καταχώρηση των πληροφοριών από τις
αρμόδιες υπηρεσίες για όλες τις εισροές και εκροές που επηρεάζουν τη
ρευστότητα, η παρακολούθηση, σε καθημερινή βάση, της ταμειακής θέσης του
Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η κατάρτιση σχετικών πινάκων προβλέψεων.
(ζζ) Η κατάρτιση και επικαιροποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος σε
βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, και η παρακολούθηση
της ταμειακής ρευστότητας.»

Άρθρο 87
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.142/2017 (Α΄181)
Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιούνται τα άρθρα 46-47 του π.δ.142/2017, τα
οποία έχουν ως εξής:
«Άρθρο 46
Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων
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1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και
Δημοσιονομικών Κανόνων είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η έγκαιρη και ενιαία ερμηνεία των δημοσιολογιστικών διατάξεων προς
υποστήριξη των υπηρεσιών του Ελληνικού Δημόσιου για την εφαρμογή τους.
(β) Η αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών πληρωμής του Ελληνικού
Δημοσίου.
(γ) Ο καθορισμός, η παρακολούθηση και η διαχείριση του ενιαίου λογιστικού
σχεδίου για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
(δ) Ο καθορισμός και η παρακολούθηση εφαρμογής των ενιαίων διαχειριστικών
κανόνων για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
(ε) Η διασφάλιση της ορθής διαχείρισης της κρατικής εγγύησης κατά τη λειτουργία
της ως εργαλείο άσκησης οικονομικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής.
(στ) Η αποτελεσματική διαχείριση της περιουσίας και των εκκρεμοτήτων του τ.
Ο.Α.Ε.
2. Η Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων
διαρθρώνεται ως εξής:
(α) Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης
(β) Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων
(γ) Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων
(δ) Ενιαία Αρχή Πληρωμής», και
«Άρθρο 47
Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης είναι οι
ακόλουθοι:
(α) Η εκτέλεση και παρακολούθηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.
(β) Η διαχείριση λογιστικού συστήματος και η κατάρτιση χρηματοοικονομικών
αναφορών για την Κεντρική Διοίκηση.
(γ) Η διεξαγωγή και η παρακολούθηση όλων των χρηματικών δοσοληψιών του
ελληνικού κράτους με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(δ) H διαχείριση του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου και ο καθορισμός ενιαίων
λογιστικών προτύπων για τη Γενική Κυβέρνηση.
2. Η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα,
ως κατωτέρω:
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(α) Τμήμα Α΄- Λογαριασμών
(β) Τμήμα Β΄- Απολογισμού - Ισολογισμού Κεντρικής Διοίκησης
(γ) Τμήμα Γ΄- Υπολόγου Συμψηφισμών
(δ) Τμήμα Δ΄- Χρηματικών Δοσοληψιών με την Ε.Ε.
(ε) Τμήμα Ε΄- Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:
(α) Τμήμα Α΄- Λογαριασμών
(αα) Η διαχείριση, παρακολούθηση και ο έλεγχος είτε ειδικών ή μη λογαριασμών
του ελληνικού δημοσίου, εντός ή εκτός προϋπολογισμού, είτε ενδιάμεσων ειδικών
λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε λοιπές εμπορικές
τράπεζες, εκτός αυτών που έχουν ανατεθεί σε άλλες οργανικές μονάδες εντός ή
εκτός του Υπουργείου Οικονομικών.
(ββ) Η διαχείριση δαπανών, η παρακολούθηση σχετικών λογαριασμών, η ορθή
λογιστική απεικόνιση και τακτοποίησή τους στη δημόσια ληψοδοσία.
(γγ) Η μέριμνα για την εμφάνιση εισπραττομένων εσόδων - ποσών στη δημόσια
ληψοδοσία.
(δδ) Οι επιστροφές - αποδόσεις ποσών σε δικαιούχους, η εμφάνισή τους στη
δημόσια ληψοδοσία και η μέριμνα για τη λογιστική τακτοποίηση αυτών.
(εε) Η χορήγηση προκαταβολών σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4270/2014, εκτός
αυτών που έχουν ανατεθεί σε άλλες οργανικές μονάδες, καθώς και η έκδοση, σε
μηνιαία βάση, των εντολών πληρωμής της αντισταθμιστικής καταβολής στον
Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.).
(στστ) Η διαχείριση και παρακολούθηση του Ειδικού Λογαριασμού No 234339/0
«ΕΔ- Λογαριασμός Εσόδων από Αποκρατικοποιήσεις».
(β) Τμήμα Β΄- Απολογισμού -Ισολογισμού Κεντρικής Διοίκησης
(αα) Η μέριμνα για την εφαρμογή των οδηγιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Ενιαίου
Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης.
(ββ) Η επίβλεψη σε συνεργασία με το Τμήμα Γ΄ - Υπολόγου Συμψηφισμών όλων των
λογιστικών εργασιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και η μέριμνα για τη
διευθέτηση λογιστικών ζητημάτων που ανακύπτουν.
(γγ) Ο έλεγχος και η λογιστική συμφωνία, σε μηνιαία και ετήσια βάση, όλων των
εισαγομένων στο πληροφοριακό σύστημα στοιχείων προϋπολογισμού (έσοδαέξοδα) και στοιχείων λογιστικής των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και
των Στρατιωτικών Ταμείων.
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(δδ) Η συμφωνία σε μηνιαία βάση των τραπεζικών υπο-λογαριασμών των Δημοσίων
Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτικών Ταμείων με τους
αντίστοιχους λογαριασμούς της λογιστικής.
(εε) Ο έλεγχος και η λογιστική παρακολούθηση, σε μηνιαία και ετήσια βάση, του
συνολικού ισοζυγίου.
(στστ) Η κατάρτιση και η δημοσίευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων και του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού
της Κεντρικής Διοίκησης.
(ζζ) Η αποστολή των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και του Απολογισμού στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, για έλεγχο και κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση.
(ηη) Η εκκαθάριση και η απόδοση σε τρίτους των εσόδων που εισπράττονται υπέρ
αυτών μέσω του προϋπολογισμού.
(θθ) Η κατάρτιση αποφάσεων έκδοσης αντιγράφων χρηματικών ενταλμάτων, σε
περίπτωσή απώλειάς τους.
(ιι) Το κλείσιμο των βιβλίων και ο προσδιορισμός του οικονομικού αποτελέσματος.
(γ) Τμήμα Γ΄- Υπολόγου Συμψηφισμών
(αα) Ο έλεγχος και η συμφωνία όλων των λογιστικών εγγραφών της Κεντρικής
Διοίκησης, σε μηνιαία και ετήσια βάση, εκτός των λογιστικών εγγραφών των
Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτικών Ταμείων.
(ββ) Η συμφωνία των τραπεζικών λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης, εκτός των
υπο-λογαριασμών των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των
Στρατιωτικών Ταμείων, με τους αντίστοιχους λογαριασμούς της λογιστικής.
(γγ) ) Η καταχώριση λογιστικών εγγραφών της Κεντρικής Διοίκησης, εκτός αυτών
που εμφανίζονται από άλλες Υπηρεσίες, καθώς και η καταχώριση διορθωτικών
λογιστικών εγγραφών.
(δδ) Η συγκέντρωση και συσχέτιση των εντολών των αρμοδίων Υπηρεσιών των
φορέων της Κεντρικής Διοίκησης προς την Τράπεζα της Ελλάδος με τα αντίστοιχα
δελτία αναγγελίας της κίνησης των λογαριασμών του Δημοσίου που τηρούνται στην
Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και η συγκέντρωση και συσχέτιση όλων των
Συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων.
(εε) Η τήρηση αρχείου δικαιολογητικών όλων των λογιστικών εγγραφών της
Κεντρικής Διοίκησης.
(στστ) Η υποβολή των μηνιαίων και ετήσιων λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης
στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
(δ) Τμήμα Δ΄- Χρηματικών Δοσοληψιών με την Ε.Ε.
(αα) Η διεκπεραίωση όλων των εργασιών που συναρτώνται με τη διεξαγωγή
χρηματικών δοσοληψιών με την ΕΕ όσον αφορά στις (i) απολήψεις από την Ε.Ε. για
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την εκτέλεση όλων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, καθώς και στις (ii)
αποδόσεις στην Ε.Ε. των μηνιαίων συνεισφορών των Ιδίων Πόρων, των προστίμων
και των επιστροφών των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε λογαριασμούς της
Ε.Ε. σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.
(ββ) Η νομοθετική πρωτοβουλία για το άνοιγμα και την τήρηση όλων των
λογαριασμών αναφορικά με τη διεξαγωγή των χρηματικών δοσοληψιών με την Ε.Ε.
(γγ) Η λογιστική παρακολούθηση όλων των χρηματικών δοσοληψιών που
διεξάγονται με την Ε.Ε. μέσω του εκάστοτε ισχύοντος πληροφοριακού συστήματος
δημοσιονομικής πολιτικής.
(δδ) Η αποστολή απολογιστικών στοιχείων στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής
Κυβέρνησης αναφορικά με τις προβλέψεις των απολήψεων και των αποδόσεων
προς την Ε.Ε. στο πλαίσιο παρακολούθησης του Κρατικού Προϋπολογισμού.
(εε) Η μέριμνα για την έκδοση των συμψηφιστικών ενταλμάτων των δαπανών από
την απόδοση των υποχρεώσεων της χώρας στην Ε.Ε.
(στστ) Η λειτουργία ως αρμόδια Εθνική Αρχή για τη συγκέντρωση και επεξεργασία
των απαραίτητων στοιχείων για τον έλεγχο απόδοσης από την Ε.Ε. των οδοιπορικών
εξόδων όλων των προσώπων που μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου στο
πλαίσιο του Συμβουλίου της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η
παροχή εγκυκλίων οδηγιών προς τους εμπλεκόμενους φορείς για την ομαλή
διεξαγωγή της εν λόγω διαδικασίας.
(ζζ) Η παροχή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων αλλά και διευκρινίσεων στο
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την παρακολούθηση των εσόδων του
Π.Δ.Ε. που προέρχονται από τον Προϋπολογισμό της Ε.Ε.
(ηη) Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής των Ιδίων
Πόρων (Σ.Ε.Ι.Π.) για τον έλεγχο είσπραξης και απόδοσης.
(θθ) Η διαχείριση και παρακολούθηση του λογαριασμού 242174/1 «Επιτροπή Ε.Κ ΓΛΚ», κατόπιν εντολών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του διεθνούς
διατραπεζικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοπιστωτικού
χαρακτήρα (SWIFT), με σχετική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(ιι) Η διαχείριση όλων των εκκρεμοτήτων που συναρτώνται με τη λειτουργία του
λογαριασμού της Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος
«Αλληλεγγύη και διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών περιόδου 2007-2013».
(ιαια) Η διευθέτηση όλων των ζητημάτων που απορρέουν από την λειτουργία της
Αρχής Πιστοποίησης των Ταμείων του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και
Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών περιόδου 2007-2013».
(ε) Τμήμα Ε΄- Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης
(αα) Η διαμόρφωση Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου και χρηματοοικονομικών
καταστάσεων για το σύνολο του Δημοσίου Τομέα.
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(ββ) Η παροχή οδηγιών σε όλους τους φορείς του Δημόσιου Τομέα για την
εφαρμογή του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου.
(γγ) Η προώθηση αλλαγών του πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη του
προσαρμοσμένου λογιστικού σχεδίου.
(δδ) Η σταθερή διασύνδεση του λογιστικού συστήματος με το σύστημα ταξινόμησης
του προϋπολογισμού.
(εε) Η παροχή γνώμης σχετικά με την τροποποίηση των Κωδικών Κατάταξης Εσόδων
και Δαπανών.
(στστ) Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και η εναρμόνιση των
λογαριασμών του Δημοσίου με τα διεθνή πρότυπα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και
πιστώσεων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Ειδικά θέματα
Άρθρο 106
Καταργούμενες διατάξεις
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου καταργούνται τα άρθρα 1-12 του
ν.2322/1995, τα οποία έχουν ως εξής:
«Άρθρο 1
1. Επιτρέπεται στον Υπουργό Οικονομικών να παρέχει με απάφασή του, που
εκδίδεται μετά απά σύμφωνη γνώμη τριμελούς Διυπουργικής Επιτροπής που
συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, την εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου σε ημεδαπές ή αλλοδαπές τράπεζες, ημεδαπούς ή
αλλοδαπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή οίκους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς
τεχνικούς οίκους, ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης και
εταιρίες γενικά, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο και Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, καθώς και σε ξένες Κυβερνήσεις:
α. Για την κάλυψη δανείων, εγγυητικών επιστολών και πιστώσεων που χορηγούν
προς:
αα. Ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ν.Π.Δ.Δ., Κρατικά Νομικά Πράσωπα Ιδιωτικού Δικαίου,
Δημόσιες Επιχειρήσεις γενικά, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία,
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανώνυμες Εταιρίες.
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ββ. Ομάδες φυσικών προσώπων ή βιώσιμων ιδιωτικών επιχειρήσεων και
επαγγελματιών, για την προώθηση τη οικονομικής ανάπτυξης περιοχών στις οποίες
το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή
υποαπασχάληση, καθώς και για την προώθηση της ανάπτυξης ορισμένων κλάδων
και δραστηριοτήτων.
γγ. Ιδιώτες, επαγγελματίες, επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και
Ιδιωτικού Δικαίου που έχουν πληγεί από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα ή
σοβαρές οικονομικές διαταραχές προς αποκατάσταση των ζημιών τους και τη
συνέχιση της δραστηριότητάς τους.
Για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στις υποπεριπτώσεις ββ` και
γγ`, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία θεσπίζεται
καθεστώς ενίσχυσης υπό τη μορφή εγγύησης του Δημοσίου, πληρουμένων των
προϋποθέσεων που τίθενται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κρατικών
ενισχύσεων. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
β. Για την κάλυψη υποχρεώσεων είτε Ανώνυμων Εταιριών, των οποίων οι μετοχές
ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο κατά εκατό τοις εκατό (100%) ή κατά απάλυτη
πλειοψηφία, είτε άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών που ανήκουν στο δημόσιο
τομέα.
γ. Για την κάλυψη πιθανών ζημιών τραπεζών, των οποίων οι μετοχές ανήκουν κατά
100% στο Ελληνικό Δημόσιο, από επισφάλειες κάθε φύσεως δανείων που
χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις ορισμένων κλάδων και
δραστηριοτήτων και μέχρι 30% των ιδίων κεφαλαίων.
2. Επιτρέπεται στον Υπουργό Οικονομικών να παρέχει με απόφασή του, που
εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Διϋπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του
παρόντος νόμου, την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου:
α. Προς ημεδαπές τράπεζες ή αλλοδαπές τραπεζικές εταιρίες, που λειτουργούν
νάμιμα στην Ελλάδα για τις πιστώσεις που χορηγούν στα πλαίσια των
διευκολύνσεων που παρέχει η Ελλάδα σε άλλες χώρες, εκτός της Ευρωπαϊκής
`Ενωσης, για τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων ή υπηρεσιών.
β. Για κάλυψη ομολογιακών δανείων, που εκδίδονται στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
από Ν.Π.Δ.Δ., Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιες Επιχειρήσεις
γενικά, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία και Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
3. Επιτρέπεται στον Υπουργό Οικονομικών να παρέχει με απόφασή του (που
εκδίδεται μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου), την εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου σε αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα για την κάλυψη δανείων
που χορηγούν σε ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα για να χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά και μάνο για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στο εξωτερικό. Η
εγγύηση παρέχεται με ταυτόχρονη αντεγγύηση του δανειολήπτη προς το Δημόσιο
ίση με το ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εγγυημένου ποσού.
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4. Για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τράπεζες ή άλλα
πιστωτικά ιδρύματα για τη δανειοδότηση των φορέων που αναφέροντοι στις παρ.
1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου δύναται να ζητηθούν κατά την κρίση του εγγυητή
επαρκείς ασφάλειες, όπως εγγραφή υποθήκης υπέρ του Δημοσίου επί ακινήτων
τους, εκχώρηση πόρων και δικαιωμάτων.
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της
παρούσας παραγράφου καθορίζονται κάθε φορά στην απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών με την οποία παρέχεται η εγγύηση.
5. Για οποιαδήποτε υποθήκη που εγγράφεται προς εξασφάλιση του Δημοσίου από
εγγυήσεις που χορηγούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.δ/τος 4242/1962 (ΦΕΚ
187 Α`). Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και υποθήκες που δεν έχουν εγγραφεί μέχρι
σήμερα, για εγγυήσεις που παρασχέθηκαν προ της ισχύος του νόμου αυτού, με τον
όρο εγγραφής πρώτης υποθήκης υπέρ του Δημοσίου.
6. Τα δάνεια χορηγούνται στους φορείς των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος
άρθρου από τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα και κοινοπραξία τραπεζών. Η
διαδικασία επιλογής δανείστριας τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος, ο ελάχιστος
αριθμός τραπεζών που είναι απαραίτητος για την υποβολή προσφορών, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών.
7. Σε περίπτωση κατάπτωσης των εγγυήσεων εξετάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο
(Υπουργείο Οικονομικών), που ως εγγυητής εξυπηρετεί πλέον τα δάνεια, οι λόγοι
και οι ενδεχόμενες παραλείψεις που συνετέλεσαν στην αδυναμία κανονικής
εξόφλησης του δανείου από τους υπόχρεους φορείς. Το Υπουργείο Οικονομικών
δύναται να θέσει σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης τα πάσης φύσεως έσοδα και τις
δαπάνες των φορέων και να επιβάλλει περιορισμούς στη διαχείριση της περιουσίας
των φορέων αυτών, προς το σκοπό συνέχισης αποπληρωμής των δανείων από τους
ίδιους και εξόφλησης των όσων έχει καταβάλει το Ελληνικό Δημόσιο. Με
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, τίθενται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης φορείς του προηγούμενου
εδαφίου και ρυθμίζονται κατά περίπτωση όλες οι σχετικές με την εφαρμογή των
διατάξεων της παρούσας παραγράφου αναγκαίες λεπτομέρειες.
8.α. Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Συμβούλιο Διαχείρισης και
Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου.
Το Συμβούλιο εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών ή στα όργανα, προς τα οποία
έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου,
για:
i) την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο «υφιστάμενου
καθεστώτος εγγύησης, σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα των υποπεριπτώσεων ββ` και γγ`. της περίπτωσης
α`, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εξετάζοντας τη συνδρομή των
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προϋποθέσεων που τάσσονται από την υπουργική απόφαση που θεσπίζει το
καθεστώς ενίσχυσης,

ιι) την τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων, υπό τους οποίους
παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο θεσπισμένου
καθεστώτος ενίσχυσης υπό τη μορφή κρατικής εγγύησης, των υποπεριπτώσεων ββ`
και γγ` της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ύστερα από
αίτημα του φορέα υπέρ του οποίου χορηγήθηκε η εγγύηση ή του πιστωτικού
ιδρύματος έναντι του οποίου παρασχέθηκε αυτή.
Ειδικά για την περίπτωση της αναστολής καταβολής δόσεων εγγυημένων δανείων,
η οποία δεν συνεπάγεται την επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου ή την
επαύξηση της εγγυητικής ευθύνης του Δημοσίου, δεν απαιτείται η προηγούμενη
εισήγηση του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του
Ελληνικού Δημοσίου.
Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, μπορεί να καλείται σε ακρόαση ο αιτών την
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης υπό
τη μορφή εγγυήσεων, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.
Για τη λειτουργία του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής
ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α`45). Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών είναι δυνατόν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του
Συμβουλίου.
β. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από:
i) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και
Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, με τον νόμιμο
αναπληρωτή του,
ιι) τον Προϊστάμενο της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων
και Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ. Δ25), με τον νόμιμο αναπληρωτή
του,
iii) εκπρόσωπο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), με τον
αναπληρωτή του,
ίν) τον Προϊστάμενο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου
Οικονομικών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
ν) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,
νί) τον Προϊστάμενο του Δ Τμήματος της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων,
Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ. - Δ25), ως
εισηγητή, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,
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νιι) εκπρόσωπο
εμπειρογνώμονα.

της

Κεντρικής`Ενωσης

Επιμελητηρίων

Ελλάδος,

ως

Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με την ίδια
απόφαση ορίζεται υπάλληλος του Δ` Τμήματος της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων,
Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή
του, ως γραμματέας του Συμβουλίου.

γ. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, παρέχεται στο πλαίσιο υφιστάμενου
καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης υπό τη μορφή εγγύησης, με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Διαχείρισης και
Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα έκδοσης της απόφασης
παροχής εγγύησης, ανάλογα με το ύψος της παρεχόμενης εγγύησης, στον Γενικό
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής ή στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού ή στον Προϊστάμενο της 25ης Διεύθυνσης
Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η απόφαση για την παροχή της εγγύησης
κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο δανειολήπτη και στο πιστωτικό ίδρυμα, με
μέριμνα της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών
και αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια (ν. 3861/2010).
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καταρτίζεται ή αναθεωρείται ο
κανονισμός λειτουργίας του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της
εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, με τον οποίο μπορεί να
εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και τα μέτρα που δύναται αυτό να λάμβάνει ή να
εισηγείται για την επίτευξη των στόχων του,καθορίζεται η διαδικασία για την
υποβολή,εξέταση και παρακολούθηση των αιτημάτων από τις επιχειρήσεις,τα
πιστωτικά ιδρύματα και τους φορείς και ορίζεται χρηματικό παράβολο για την
υποβολή ή επανεξέταση κάθε αίτησης.
`Αρθρο 2
Για τα δάνεια που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στα
πλαίσια οικονομικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής `Ενωσης με τρίτες χώρες με την
εγγύηση των Κρατών-μελών, η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου παρέχεται με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της
διαδικασίας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
`Αρθρο 3
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά
από την ψήφιση του Προϋπολογισμού κάθε έτους, καθορίζεται το ανώτατο
συνολικό ποσό των νέων εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου που είναι δυνατόν να
παρασχεθούν μέσα στο έτος αυτό με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου, πλην
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αυτών που αφορούν έκτακτα γεγονότα. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το
τρία τοις εκατό (3%) των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού.
2. Τα σχέδια περί χρημστοδότησης επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής με την
εγγύηση του Δημοσίου που δεν συμβιβάζονται με την κοινή Αγορά, κατά το άρθρο
92 της νέας Συνθήκης της Ευρωπαϊκής `Ενωσης, τίθενται υπόψη της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής `Ενωσης για τον, κατά το άρθρο 93, έλεγχο και έγκριση.

3. Τα διαδικαστικά θέματα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που έχουν σχέση με
την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου,
καθορίονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
`Αρθρο 4
Ο Υπουργός Οικονομικών με απόφασή του, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη
γνώμη της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, πέραν των
περιπτώσεων παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου κατά τις διατάξεις
του παρόντος νόμου, δύναται να παρέχει βεβαιώσεις υπέρ φορέων του δημόσιου
τομέα ή φορέων των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει κατά νόμο
υποχρεωτικά στο Ελληνικό Δημόσιο, ότι το Ελληνικό Δημόσιο διαφυλλάσσει τη
μορφή του νομικού καθεστώτος των πιο πάνω φορέων ή καταβάλλει κάθε
προσπάθεια για να διατηρηθεί η οικονομική δυνατότητα των φορέων αυτών για την
εκπλήρωση από αυτούς των ανειλημμένων ή αναλαμβανόμενων οικονομικών
υποχρεώσεών τους έναντι ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων.
`Αρθρο 5
1. Συνιστάται Τριμελής Διυπουργική Επιτροπή από τους Υπουργούς Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών και τον Υπουργό που εποπτεύει τον υπό δανειοδότηση ή
πιστοδότηση φορέα.
2. Η Επιτροπή:
α. Εξετάζει τα θέματα χορήγησης δονείων, εγγυητικών επιστολών και πιστώσεων
με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αξιολογεί τη σκοπιμότητα παροχής της
από οικονομικής και κοινωνικής πλευράς στα πλαίσια των αποφόσεων του
Υπουργικού Συμβουλίου, της Κυβερνητικής Επιτροπής και γενικά στα πλαίσια της
ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και αποφασίζει ομόφωνα για την παροχή της
σύμφωνης γνώμης στον Υπουργό Οικονομικών.
β. Εγκρίνει τους δανεισμούς από το εξωτερικό των Δημόσιων Επιχειρήσεων και
Οργανισμών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με
την προηγούμενη περίπτωση α`, είτε χωρίς αυτήν.
γ. Εγκρίνει τις συμφωνίες των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με πιστωτικά ιδρύματα.
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3. Στην Επιτροπή παρίσταται και ο Πρόεδρος Υποεπιτροπής του άρθρου 6 του
παρόντος νόμου, ο οποίος εισηγείται τα θέματα.
4. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Δ/νσης Κίνησης
Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γ.Λ.Κ. με βαθμό Α`, που ορίζεται με
τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αμοιβή του κατά παρέκκλιση των κειμένων
διατάξεων.

6. Οταν η Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου εξετάζει
προτάσεις χορήγησης εγγυήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο στον τομέα της
ναυπηγικής βιομηχανίας που υποβάλλονται κατ` αποκλειστικότητα στον Ο.Α.Ε.Π.
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1796/1998 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
μετέχουν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ως Πρόεδρος, ο Υπουργός
Ανάπτυξης, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς και ο Υφυπουργός Οικονομίας
και Οικονομικών στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι Δημοσιονομικές
Υποθέσεις.
7. Η Επιτροπή αξιολογεί και εγκρίνει ή απορρίπτει προτάσεις χορήγησης εγγυήσεων
από το Ελληνικό Δημόσιο στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, αποκλειστικά
για αυτές που υπάγονται στο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθεστώς,
χωρίς να παρεμβαίνει στη βαθμολογία της αξιολόγησης.
8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για τα συλλογικά κυβερνητικά
όργανα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α`).
9. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται κάθε
λεπτομέρεια εφαρμογής των παραγράφων 6 και 7.
`Αρθρο 6
1. Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Υποεπιτροπή, στην οποία
μετέχουν:
α) Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως Πρόεδρος, ο οποίος
αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
β) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και
Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως μέλος, ο οποίος
αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης,
γ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος,
ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του από το
νόμιμο αναπληρωτή του,
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δ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και
Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος - εισηγητής, ο οποίος
αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον
Προϊστάμενο του καθ` ύλην αρμόδιου Τμήματος,
ε) Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου
Οικονομικών, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή
απουσίας του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

στ) Ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ο
οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον
αναπληρωτή του.
2. Στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής μπορεί να παρίστανται, μετά από
πρόσκληση του προέδρου, χωρίς ψήφο, και οι αναπληρωτές των μελών, καθώς και
εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων και των φορέων υπέρ των
οποίων ζητείται η εγγύηση.
3. Η Υποεπιτροπή της παραγράφου 1 συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών με την οποία ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων,
Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως
γραμματέας της Υποεπιτροπής με τον αναπληρωτή του. Με την ανωτέρω απόφαση
δύναται να ορίζεται και κάθε ειδικότερο ζήτημα αναφορικά με τη λειτουργία της
Υποεπιτροπής.
4. Η Υποεπιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εξετάζει κάθε συγκεκριμένη περίπτωση αίτησης παροχής της εγγύησης τσυ
Ελληνικού Δημοσίου για να διαπιστώσει αν πληρούνται από τους ενδιαφερόμενους
φορείς οι προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος
νόμου.
β) Μελετά και επεξεργάζεται τα οικονομικά στοιχεία των φορέων αυτών με σκοπό
να διαπιστώσει την προοπτική αυτών και κυρίως τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των
προς εγγύηση υποχρεώσεων από ίδια τους έσοδα με βάση συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα. Σε αντίθετη περίπτωση σταθμίζει το μέγεθος του
αναλαμβανόμενου κινδύνου από το Ελληνικό Δημόσιο και την επίδραση που έχει ο
κίνδυνος αυτός στη διαμόρφωση του Δημόσιου Χρέους.
γ) Μελετά ειδικά προβλήματα συνδεόμενα με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
δ) Υποβάλλει τα πορίσματά της στη Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 5 του
παρόντος νόμου και εισηγείται εγγράφως για την παροχή ή όχι της σχετικής
σύμφωνης γνώμης της, προτείνοντας προϋποθέσεις και όρους παροχής της
εγγύησης, καθώς και ασφάλειες που πρέπει να παραχωρηθούν από τους
ενδιαφερόμενους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η εκχώρηση πόρων τους.
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ε) Εξετάζει τα αιτήματα για εξωτερικό δανεισμό, που υποβάλλουν σε αυτήν τα
αρμόδια όργανα των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που
αποφασίζουν την προσφυγή σε δανεισμό με την εγγύηση ή χωρίς την εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου και εισηγείται εγγράφως στη Διυπουργική Επιτροπή του
άρθρου 5 του παρόντος νόμου.
στ) Επεξεργάζεται τα σχέδια των συμφωνιών που πρόκειται να συναφθούν μεταξύ
των Επιχειρήσεων και Οργανισμών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. και των πιστωτικών
ιδρυμάτων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και εισηγείται στη
Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.

5. Τα αιτήματα υποβάλλονται στην Υποεπιτροπή μέσω της Δ/νσης Κίνησης
Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γ.Λ.Κ. (Δ25).
6. Για την εξέταση κατά ατομική περίπτωση αιτημάτων παροχής της εγγύησης του
Ελληνικού Δημοσίου για δάνεια ή πιστώσεις προς εκτέλεση επενδυτικών
προγραμμάτων υποβάλλεται, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, οικονομοτεχνική
μελέτη στην οποία πρέπει να αναφέρεται και ο τρόπος αποπληρωμής του δανείου ή
της πίστωσης, καθώς και έκθεση του πιστωτικού ιδρύματος που πρόκειται να
χορηγήσει το δάνειο ή την πίστωση.
7. Για την εξέταση αιτήματος σε κάθε άλλη ατομική περίπτωσης υποβάλλεται
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του δανείου ή της πίστωσης και
έκθεση του πιστωτικού ιδρύματος που πρόκειται να χορηγήσει το δόνειο ή την
πίστωση.
8. Όταν η Υποεπιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου εξετάζει
προτάσεις χορήγησης εγγυήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο στον τομέα της
ναυπηγικής βιομηχανίας που υποβάλλονται κατ` αποκλειστικότητα στον Ο.Α.Ε.Π.
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1796/1998, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
μετέχει και εκπρόσωπος του Ο.Α.Ε.Π.
`Αρθρο 7
1. Σε περιπτώσεις υπερημερίας, οφειλετών που δανειοδοτήθηκαν με την εγγύηση
του Ελληνικού Δημοσίου το ήμισι της διαφοράς μεταξύ του συμβατικού τόκου και
του τόκου υπερημερίας περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, ως έσοδό του, προς
μείωση της επιβάρυνσής του που προκαλείται από τις εγγυήσεις που παρέχονται.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης σε
λογαριασμό του Δημοσίου των σχετικών ποσών ή βεβαίωσης αυτών ως εσόδου του
Δημοσίου σε περίπτωση μη είσπραξής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.
`Αρθρο 8
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1. Το Ελληνικό Δημόσιο για κάθε παροχή της εγγύησής του δικαιούται προμήθεια
που υπολογίζεται ως ετήσιο ποσοστό μέχρι δύο τοις εκατό (2%) επί του εκάστοτε
εγγυημένου ποσού κατά κεφάλαιο και τόκους.
2 Το ακριβές ποσοστό της προμήθειας καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών με την οποίο παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
3. Η προμήθεια αποτελεί έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου και προορίζεται για τη
μείωση της επιβάρυνσής του από τις παρεχόμενες εγγυήσεις.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού
της προμήθειας, η διαδικασία είσπραξης από τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλους
φορείς, απόδοσης των σχετικών ποσών στο Δημόσιο και βεβαίωσης ως εσόδου του
Ελληνικού Δημοσίου των ποσών που δεν εισπράττονται, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια.
`Αρθρο 9
Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.-Δ25) για τις εκάστοτε διαπιστούμενες παραβάσεις
των δανειστριών τραπεζών και των δανειοληπτών που αφορούν δάνεια του
ιδιωτικού τομέα που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου,
προκειμένου να κρίνεται από την Υπηρεσία αυτή αν και σε ποια έκταση ισχύει η
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
`Αρθρο 10
Στα Διοικητικά Συμβούλια των Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων (Δ.Ε.Κ.Ο.),
των Ασφαλιστικών Οργανισμών και Ταμείων και των Ν.Π.Δ.Δ. γενικά, που έχουν
δανειοδοτηθεί ή πρόκειται να δανειοδοτηθούν με την εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου, μετέχει ως τακτικό μέλος, ένας υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους του κλάδου ΠΕ-Δημοσιονομικών με βαθμό Α`, ο οποίος ορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ/νσης
Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γ.Λ.Κ. (Δ25). Η συμμετοχή
αυτού διαρκεί μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης των εγγυημένων δανείων.
`Αρθρο 11
1. Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, προβαίνει σε εξόφληση των υποχρεώσεών
του που απορρέουν από την κατάπτωση των εγγυήσεων που έχει παράσχει μετά
από προηγούμενη βεβαίωση, ως εσόδων του, των σχετικών ποσών στις αρμόδιες
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και με βάση τα δικαιολογητικά που
καθιστούν δυνατή τη βεβαίωση και την πλήρη υποκατάστασή του στα δικαιώματα
του πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου φορέα που χορήγησε το δάνειο, την εγγυητική
επιστολή ή την πίστωση γενικά, τόσο κατά των πρωτοφειλετών όσο και κατά των
εγγυητών και λοιπών συνυπόχρεων.
2. Οι ασφάλειες που χορηγούνται από τους πρωτοφειλέτες, τους εγγυητές και
άλλους συνυπόχρεους στο όνομα των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών
φορέων για την εξασφάλιση των δανείων, εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων,
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λειτουργούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από τη βεβαίωση και μόνο ως εσόδων
του, των εγγυημένων ανεξόφλητων οφειλών.
3. Οι ασφάλειες αυτές, σε περιπτώσεις βεβαίωσης στις Δ.Ο.Υ. τμήματος των
ανεξόφλητων απαιτήσεων των τραπεζών, λειτουργούν υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου αναλογικά κατά τη σχέση του ποσού των βεβαιωμένων οφειλών χωρίς
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, προς το συνολικό ποσό ανεξόφλητων
οφειλών (βεβαιωμένων και μη).
4. Αν από υπαιτιότητα του δανειστή ή πιστωτή δεν συνέτρεχαν ή εκ των υστέρων
εξέλειπαν οι προϋποθέσεις χορήγησης της εγγύησης, το Δημόσιο ελευθερώνεται
και τυχόν εντολές πληρωμής, λόγω κατάπτωσης της εγγύησης, ανακαλούνται και
εκπίπτονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες όπου έχουν βεβαιωθεί τα
αντίστοιχα ποσά με μέριμνα της Δ/νσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων
και Αξιών (Γ.Λ.Κ.-Δ25).
5. Τα αναγκαία δικαιολογητικά, που καθιστούν δυνατή τη βεβαίωση και την πλήρη
υποκατάσταση του Δημοσίου στα δικαιώματα των τραπεζών, ο χρόνος και ο τρόπος
βεβαίωσης, οι περιπτώσεις έκπτωσης από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου
Οικονομικών (Γ.Λ.Κ. -Δ25), βεβαιωμένων ήδη οφειλών και κάθε άλλο σχετικό θέμα,
καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
`Αρθρο 12
1. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, οι αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες θεσπίζεται καθεστώς
κρατικής ενίσχυσης υπό τη μορφή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις υποπεριπτώσεις ββ` και γγ` της περίπτωσης α` της παρ. 1 του
άρθρου 1 του παρόντος νόμου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και κοινοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και των οργάνων προς τα οποία έχει
μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα, κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο γ`
της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, με τις οποίες παρέχεται η
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ συγκεκριμένου οφειλέτη ύστερα από
εισήγηση του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του
Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο θεσπισμένου καθεστώτος ενίσχυσης κατά το
προηγούμενο εδάφιο κοινοποιούνται στον υπέρ ου η εγγύηση οφειλέτη, στα
πιστωτικά ιδρύματα που χορήγησαν την πίστωση και ισχύουν από την ανάρτηση
τους στο Πρόγραμμα Διαύγεια (ν. 3861/2010).»

Άρθρο 107
Τροποποιήσεις των νόμων 3429/2005 και 3775/2009
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Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται η παράγραφος 3 του
άρθρου 10 του ν.3429/2005, η οποία έχει ως εξής:
«3. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και
Οργανισμών:
α) εξειδικεύεται για κάθε δημόσια επιχείρηση η οικονομική πολιτική σε πολιτική
στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, η εισοδηματική, η τιμολογιακή, η
επενδυτική, η δανειοληπτική πολιτική, η πολιτική κρατικών ενισχύσεων,
απασχόλησης, επιχορηγήσεων, θεσμικού εκσυγχρονισμού, λειτουργικής
αναδιάρθρωσης ή άλλη και εγκρίνονται για κάθε δημόσια επιχείρηση [τα
στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια, οι προϋπολογισμοί], οι επιχορηγήσεις, τα
όρια δανεισμού και η παροχή εγγυήσεων του Δημοσίου, οι θέσεις των διοικήσεων
των δημοσίων επιχειρήσεων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ιδίως δε όσον
αφορά στη μισθολογική πολιτική και όποιες άλλες ενέργειες, διαδικασίες,
συμβάσεις ή ρυθμίσεις αναφέρονται στον παρόντα νόμο ότι τελούν υπό την
έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών,
β) ορίζονται οι ενέργειες που είναι απαραίτητες, τα θεσμικά, οργανωτικά,
λειτουργικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, καθώς και το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους για κάθε δημόσια επιχείρηση,

γ) ελέγχεται η εφαρμογή και η υλοποίηση της οικονομικής πολιτικής εκ μέρους
κάθε δημόσιας επιχείρησης,
δ) διαμορφώνεται η πολιτική προσλήψεων πάσης φύσεως προσωπικού (τακτικού,
έκτακτου ή με σύμβαση έργου) από τις δημόσιες επιχειρήσεις. Στις συνεδριάσεις
της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με
αντικείμενο την παροχή έγκρισης για την πρόσληψη, κατά τις κείμενες διατάξεις,
προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών από τις δημόσιες επιχειρήσεις και
οργανισμούς, συμμετέχουν ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Γενικός Γραμματέας της
Κυβέρνησης.»

Με την παρ. 2 του ίδιου προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται η παράγραφος 5
του άρθρου 23 του ν.3775/2009, η οποία έχει ως εξής:
«5. Σε περίπτωση καταγγελίας της δανειακής σύμβασης, σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο και τον κανονισμό της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω μη
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του δανειολήπτη, η εγγύηση καταπίπτει αναλογικά
εις βάρος του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και τόκων. Η καταβολή της
εγγύησης δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μερική εξόφληση του δανείου, το οποίο
εξακολουθεί να θεωρείται ανεξόφλητο. Μετά την καταβολή αυτή το Ελληνικό
Δημόσιο υπεισέρχεται για το ύψος της, αναλογικά στα δικαιώματα του δανειστή και
εξουσιοδοτεί για την άσκηση τους το πιστωτικό ίδρυμα ή το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, που χορήγησε το δάνειο, τα οποία εφεξής ως προς το
τμήμα αυτό λειτουργούν και ως πληρεξούσιοι εντολοδόχοι του Δημοσίου,
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δικαιούμενα τυχόν έξοδα. Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει στα ως άνω ιδρύματα την
εξουσιοδότηση όπως, πριν την παραπάνω καταγγελία της σύμβασης και την
κατάπτωση της εγγύησης, επαναδιαπραγματευθούν με τον δανειολήπτη τους όρους
ή και τη διάρκεια δανεισμού.
Ειδικά στην περίπτωση που κατά την τελική εκποίηση το προϊόν του
εκπλειστηριάσματος υπολείπεται της αρχικής αξίας του δανείου, το ανωτέρω
προϊόν κατανέμεται αναλογικά μεταξύ πιστωτικού ιδρύματος που χορήγησε το
δάνειο και Δημοσίου, μετά την προαφαίρεση του 12% της αξίας του
εκπλειστηριάσματος υπέρ του πιστωτικού ιδρύματος που χορήγησε το δάνειο. Κατά
τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 111
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ
1. Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου
19 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), η οποία έχει ως εξής:
«Άρθρο 19
…………………
2.Κατ’ εξαίρεση, στις πιο κάτω περιπτώσεις, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται:
α)
για τις πράξεις παράδοσης αγαθών, που αναφέρονται στο άρθρο 7, καθώς
και για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, που αναφέρονται στην περίπτωση α΄
του άρθρου 12, η τρέχουσα τιμή αγοράς των αγαθών ή παρόμοιων αγαθών ή, αν
δεν υπάρχει τιμή αγοράς, το κόστος των αγαθών, κατά το χρόνο πραγματοποίησης
των πράξεων αυτών,
β)
για τις προβλεπόμενες από τις περιπτώσεις α΄ και β΄ του άρθρου 9 παροχές
υπηρεσιών, το σύνολο των εξόδων που αναλογούν στην εκτέλεση της παροχής των
υπηρεσιών αυτών,
γ)
για την παροχή υπηρεσιών, που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης γ΄ του
άρθρου 9, για την ανταλλαγή αγαθών, καθώς και για κάθε περίπτωση που η
αντιπαροχή δεν συνίσταται σε χρήμα, η κανονική αξία τους.
Ως «κανονική αξία» θεωρείται το συνολικό ποσό το οποίο αυτός που αποκτά αγαθά
ή λαμβάνει υπηρεσίες, ευρισκόμενος στο ίδιο στάδιο εμπορίας με το στάδιο κατά
το οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών,
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θα έπρεπε να καταβάλει κατά το χρόνο της εν λόγω παράδοσης ή παροχής σε
ανεξάρτητο προμηθευτή αγαθού ή πάροχο υπηρεσίας στο εσωτερικό της χώρας,
υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, προκειμένου να αποκτήσει το εν λόγω
αγαθό ή την υπηρεσία.
Εάν δεν μπορεί να διαπιστωθεί ανάλογη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, η
«κανονική αξία» δεν μπορεί να είναι κατώτερη της τιμής της αγοράς των αγαθών
αυτών ή παρόμοιων αγαθών ή ελλείψει τιμής αγοράς, του κόστους των αγαθών
κατά το χρόνο της παράδοσης και προκειμένου περί υπηρεσιών, από το συνολικό
κόστος που συνεπάγεται για τον υποκείμενο στο φόρο η παροχή των υπηρεσιών.
δ)
για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2
περίπτωση α΄ του άρθρου 6, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται το τίμημα που
έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές ο υποκείμενος από τον αγοραστή,
τον λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξημένο με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται
με τις πράξεις αυτές.
Για τις παραδόσεις ακινήτων στον κύριο του οικοπέδου που αναθέτει σε εργολάβο
την ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής, ως φορολογητέα αξία
λαμβάνεται η αξία των κτισμάτων που παραδίδονται σε αυτόν, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η αξία του ιδανικού μεριδίου του οικοπέδου που αντιστοιχεί σε
αυτά. Η αξία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των ποσοστών του
οικοπέδου που μεταβιβάζονται από τον κύριο του οικοπέδου στον εργολάβο
κατασκευαστή ή στον από αυτόν υποδεικνυόμενο τρίτο.
Σε περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα, η αξία της
επικαρπίας προσδιορίζεται σε ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα κληρονομιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία που κυρώθηκε με τον ν.
2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄) όπως ισχύει.».

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται το
άρθρο 39 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 39
1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου
υποκείμενοι, οι οποίοι, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο,
πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, μέχρι
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται όλα τα έσοδα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στη
φορολογία εισοδήματος.
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2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή,
α) στους αγρότες του άρθρου 41,
β) στους υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι εγκαταστημένοι στο εσωτερικό της
χώρας,
γ) στην παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 28.
3. Οι υποκείμενοι της παραγράφου 1, τα ακαθάριστα έσοδα των οποίων
υπερβαίνουν σε μία διαχειριστική περίοδο το όριο που προβλέπεται στην
παράγραφο 1, εντάσσονται υποχρεωτικά από την επόμενη διαχειριστική περίοδο
στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου.
4. Στην περίπτωση που η πρώτη διαχειριστική περίοδος αφορά χρονικό διάστημα
μικρότερο του έτους, προκειμένου να κριθεί αν ο υποκείμενος μπορεί να απαλλαγεί
κατά την επομένη διαχειριστική περίοδο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 1, γίνεται αναγωγή των ακαθαρίστων εσόδων του, του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος, σε ετήσια βάση.
5. Για την μετάταξη υποκείμενου από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο
και αντίστροφα, υποβάλλεται κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου δήλωση
μεταβολών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 4 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013). Όταν
από τον υποκείμενο επιλεγεί ένταξη στο απαλλασσόμενο καθεστώς, η σχετική
δήλωση δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο διετίας. Η μη υποβολή της
δήλωσης του εδαφίου 1, δεν επηρεάζει την υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό
καθεστώς.
6. Αν υποκείμενος μετατάσσεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά από το ένα καθεστώς
στο άλλο, κατά την έναρξη συγκεκριμένης διαχειριστικής περιόδου, τα αποθέματα
των εμπορεύσιμων αγαθών, τα οποία υπάρχουν κατά τη λήξη της διαχειριστικής
περιόδου, που προηγείται του χρόνου της μετάταξης, απογράφονται υποχρεωτικά
ανά συντελεστή φόρου που ισχύει την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής
περιόδου που προηγείται της μετάταξης αποτιμώνται, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις και υπάρχει υποχρέωση απόδοσης του φόρου που έχει εκπεσθεί για τα
αποθέματα, όταν ο υποκείμενος μετατάσσεται από το κανονικό καθεστώς στο
απαλλασσόμενο και δικαίωμα έκπτωσης, αντίστοιχα, όταν μετατάσσεται από το
απαλλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς.
7. Σε κάθε περίπτωση μετάταξης, ο υποκείμενος υποχρεούται να συντάσσει
απογραφή των αγαθών επένδυσης, για τα οποία δεν έχει παρέλθει ο χρόνος
διακανονισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33.
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Τα εν λόγω αγαθά αποτιμώνται στην αξία κτήσης αυτών, η οποία προσαυξάνεται με
τις δαπάνες βελτίωσης και επέκτασης, εκτός από τις δαπάνες επισκευής και
συντήρησης. Οι μετατασσόμενοι υποκείμενοι, για τον εναπομένοντα χρόνο του
διακανονισμού, έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου ή, κατά περίπτωση,
υποχρέωση διακανονισμού και καταβολής του φόρου, ανάλογα με το εάν πρόκειται
για μετάταξη από το απαλλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς ή αντίστροφα.
8. Για τα απογραφόμενα αγαθά, που προβλέπουν οι διατάξεις των προηγούμενων
παραγράφων 6 και 7, υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
δεύτερου μήνα από τη μετάταξη, δήλωση που περιλαμβάνει την αξία των
αποθεμάτων κατά συντελεστή φόρου και το φόρο που αναλογεί.
Ο φόρος αυτός καταβάλλεται ή εκπίπτεται, κατά περίπτωση, με την προβλεπόμενη
από το άρθρο 38 δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την οποία
πραγματοποιήθηκε η μετάταξη. Για τους υποκείμενους που μετατάσσονται στο
απαλλασσόμενο καθεστώς, η δήλωση για την απόδοση του φόρου υποβάλλεται
εντός ενός μήνα από την υποβολή της δήλωσης του πρώτου εδαφίου.
9. Οι υποκείμενοι της παραγράφου
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
στοιχείων, αναγράφουν σε αυτά την
απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων» και
εισροών τους.».

1, στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις
έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών
ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίαςδεν δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο των

Άρθρο 112
Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(ν.4174/2013, Α΄170)
Με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου
αντικαθίστανται οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.
4174/2013, οι οποίες έχουν ως εξής:
«δ. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να απαιτήσει εγγύηση από οποιοδήποτε νομικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο,
εάν μέτοχος ή εταίρος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που
υποβάλλει τη δήλωση υπήρξε κατά τα τελευταία πέντε (5), πριν από την υποβολή
της, έτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή νόμιμος εκπρόσωπος άλλου νομικού
προσώπου ή νομικής οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2
του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή
κατέστησαν αφερέγγυα και η πτώχευση ή αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσμα τη
μη είσπραξη ή διακινδύνευση είσπραξης από τη Φορολογική Διοίκηση
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ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000)
ευρώ.

ε. Η εγγύηση, σύμφωνα με την περίπτωση δ, απαιτείται μόνο μετά από
αιτιολογημένη έκθεση της Φορολογικής Διοίκησης, από την οποία προκύπτει, ότι οι
εργασίες του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που υποβάλλει τη δήλωση
εγγραφής θέτουν άμεσο κίνδυνο πρόκλησης ζημίας από τη μη είσπραξη
μελλοντικών φόρων. Η Φορολογική Διοίκηση οφείλει, εντός «δεκατεσσάρων»
«(14)» ημερών από την παραλαβή της δήλωσης, να κοινοποιεί στο νομικό πρόσωπο
ή στη νομική οντότητα που υποβάλλει τη δήλωση, την απαίτηση για παροχή
εγγύησης μαζί με τη σχετική έκθεση. Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή στο
φορολογικό μητρώο ολοκληρώνεται μόνο μετά την παροχή της αιτηθείσας
εγγύησης.
Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ορίζονται το
είδος, η διάρκεια, το ύψος της εγγύησης και το περιεχόμενο της έκθεσης.».
Με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου
αντικαθίσταται η περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013, η
οποία έχει ως εξής:
«δ. Η δήλωση για την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών υποβάλλεται
πριν την πραγματοποίηση της πρώτης ενδοκοινοτικής συναλλαγής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην περίπτωση β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.».
Με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου καταργείται το
τελευταίο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013, το οποίο
έχει ως εξής:
«Ειδικά για τους φορολογούμενους των οποίων ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
έχει ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 11 του
Κώδικα, η δήλωση μεταβολών για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών
υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του
άρθρου 11.».
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η περ. β’ της παρ. 4 του
άρθρου 11 του ν. 4174/2013, η οποία έχει ως εξής:
«β. Για τα φυσικά πρόσωπα, που προβαίνουν σε νέα έναρξη εργασιών ως
υποκείμενα στον φόρο προστιθέμενης αξίας, και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
τους είχε ανασταλεί, κατά την άσκηση προηγούμενης δραστηριότητας
επιχειρηματικού περιεχομένου, σε εφαρμογή των οριζομένων στην περίπτωση α της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, και υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για τη
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διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα,
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης προσδιορίζεται
λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της φοροδιαφυγής, τον λόγο της αναστολής, και την
τυχόν υποτροπή, με ελάχιστο ποσό εγγύησης τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
Η εν λόγω εγγύηση καταπίπτει αυτοδικαίως σε περίπτωση νέας αναστολής χρήσης
του
Αριθμού
Φορολογικού
Μητρώου.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα, που υπόκειται στον φόρο προστιθέμενης αξίας, υποβάλλει δήλωση
μεταβολών για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών στο φορολογικό μητρώο,
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα, και μέτοχος ή εταίρος ή μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, που
υποβάλλει
τη
δήλωση,
i) υπήρξε κατά τα τελευταία πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλωσης, έτη,
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή νόμιμος εκπρόσωπος άλλου νομικού
προσώπου ή νομικής οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2
του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, του οποίου ο
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου είχε ανασταλεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
περίπτωση
α'
της
παραγράφου
4,
ή
ii) άσκησε κατά τα τελευταία πέντε (5), πριν την υποβολή της δήλωσης, έτη, ως
φυσικό πρόσωπο, δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου και ο Αριθμός
Φορολογικού Μητρώου του είχε ανασταλεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
περίπτωση
α'
της
παραγράφου
4,
iii) άσκησε κατά τα τελευταία πέντε (5) πριν την υποβολή της, έτη, ως νομικό
πρόσωπο, δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου και ο Αριθμός
Φορολογικού Μητρώου του είχε ανασταλεί, σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση α
της παραγράφου 4.».
Άρθρο 113
Τροποποίηση Παραρτήματος ν. 4389/2016
Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το Παράρτημα Στ΄ του ν. 4389/2016
(Α΄ 94), το οποίο έχει ως εξής:
« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ (Επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ- Ομαδα Γ΄)

1. Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών ΑΕ
2. Ελληνικές Αλυκές ΑΕ
3. ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ
4. Aνώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ)
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5. Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ (Ο.Κ.Α.Α. ΑΕ)
6. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ. ΑΕ)
7. ΔΕΘ -HELEXPO ΑΕ 1
8. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών ΑΕ »

Άρθρο 114
Τροποποίηση ν. 4172/2013 και 3864/2010
Με την παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 27
Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), η οποία έχει ως εξής:
«Ν. 4172/2013
Άρθρο 27Α
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
6. Για το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της
ανωτέρω φορολογικής απαίτησης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, το νομικό
πρόσωπο σχηματίζει ισόποσο ειδικό αποθεματικό, το οποίο προορίζεται
αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού ή συνεταιριστικού του κεφαλαίου και
την έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών ή
συνεταιριστικών μερίδων (δικαιώματα μετατροπής) προς το Ελληνικό Δημόσιο. Για
το σκοπό αυτόν, κατά το χρόνο σχηματισμού του κατά τα ανωτέρω ειδικού
αποθεματικού, το νομικό πρόσωπο εκδίδει προς το Ελληνικό Δημόσιο
παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών ή συνεταιριστικών
μερίδων (δικαιώματα μετατροπής) η συνολική αξία των οποίων προσδιορίζεται
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι είναι μετατρέψιμοι σε κοινές
μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες μπορεί να εκδοθούν και υπέρ το
άρτιο. Οι κατά τα παραπάνω παραστατικοί τίτλοι είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμοι
από τους κατόχους. Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ημερομηνία
έκδοσης των τίτλων, οι υφιστάμενοι μέτοχοι ή συνεταίροι έχουν δικαίωμα εξαγοράς
τους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό ή συνεταιριστικό κεφάλαιο
του νομικού προσώπου κατά το χρόνο έκδοσης των τίτλων. Η απόκτηση των τίτλων
από το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων μετατροπής από
τους κατόχους τους πραγματοποιείται χωρίς αντάλλαγμα και δεν αποτελεί δημόσια
προσφορά κατά την έννοια του ν. 3401/2005. Δεν αποτελεί, επίσης, δημόσια
1

Η μεταβίβαση των μετοχών της ΔΕΘ HELEXPO ΑΕ προς την ΕΔΗΣ δεν αλλάζει το σκοπό της και δεν
επηρεάζει τον κυριαρχικό της ρόλο στη διοργάνωση της ετήσιας έκθεσης Θεσσαλονίκης
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προσφορά η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των τίτλων από τους υπάρχοντες
μετόχους ή συνεταίρους. Μετά την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από τους
υφιστάμενους μετόχους ή συνεταίρους ή μετά την παρέλευση του εύλογου
χρονικού διαστήματος χωρίς να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό οι, κατά τα παραπάνω,
παραστατικοί τίτλοι είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμοι έναντι ανταλλάγματος και
διαπραγματεύσιμοι σε οργανωμένη αγορά.»

Με τις παρ. 2 έως 6 του προτεινόμενου άρθρου τροποποιούνται οι παρ. 2 και 6
του άρθρου 2, οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 και η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3864/2010 (Α΄ 119), τα οποία έχουν ως εξής:
«Ν. 3864/2010
Άρθρο 2
Σκοπός, έδρα, διάρκεια
2. Στο πλαίσιο του σκοπού του το Ταμείο:
α) Παρέχει κεφαλαιακή ενίσχυση στα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος νόμου και σε συμμόρφωση με τους κανόνες της
Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.
β) Παρακολουθεί και αξιολογεί, για τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει
κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο, το βαθμό συμμόρφωσης με τα σχέδια
αναδιάρθρωσής τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την επιχειρησιακή τους
αυτονομία. Το Ταμείο διασφαλίζει τη, με όρους αγοράς λειτουργία τους με τρόπο
ώστε να προάγεται η κατά διαφανή τρόπο συμμετοχή ιδιωτών στο κεφάλαιο τους
και να τηρούνται οι περί κρατικών ενισχύσεων κανόνες.
γ) Ασκεί τα δικαιώματα του μετόχου που απορρέουν από τη συμμετοχή του στα
πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση, όπως τα δικαιώματα
αυτά ορίζονται στον παρόντα νόμο και σε συμφωνίες - πλαίσιο που συνάπτει με τα
εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με την παραγραφο 4 του άρθρου 6 για τη
ρύθμιση των σχέσεων του με αυτά, σε συμμόρφωση με κανόνες που υπηρετούν τη
χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου και με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής
Ενωσης περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού.
δ) Διαθέτει μέρος ή το σύνολο των χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν εκδοθεί
από τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία συμμετέχει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 8.
ε) Χορηγεί δάνειο προς το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) για
σκοπούς εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 16.
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στ) Διευκολύνει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των πιστωτικών
ιδρυμάτων.
ζ) Συνάπτει συμφωνίες - πλαίσιο ή τροποποιεί συμφωνίες - πλαίσιο,σύμφωνα με
την παραγραφο 4 του άρθρου 6 για τη ρύθμιση των σχέσεων του με όλα τα
πιστωτικά ιδρύματα τα οποία λαμβάνουν ή έχουν λάβει χρηματοδοτική
διευκόλυνση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ)
και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) προκειμένου να εξασφαλισθεί
η εφαρμογή των σκοπών και των δικαιωμάτων του, συμπεριλαμβανομένων των
ειδικών δικαιωμάτων του άρθρου 10, για όσο χρόνο το Ταμείο κατέχει μετοχές ή
άλλα κεφαλαιακά μέσα ή παρακολουθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ανωτέρω
πιστωτικών ιδρυμάτων.
Ως πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, νοούνται τα πιστωτικά
ιδρύματα κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ)
575/2013, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών τραπεζών, τα οποία
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα κατόπιν άδειας από την αρμόδια αρχή,
συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αυτών που λειτουργούν στην
αλλοδαπή, καθώς και των θυγατρικών αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που
λειτουργούν στην Ελλάδα.»
«6. Το Ταμείο εδρεύει στην Αθήνα και η διάρκεια του ορίζεται μέχρι και την 30ή
Ιουνίου 2020. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να παρατείνεται
η διάρκεια του Ταμείου, εφόσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών
του.»
«Άρθρο 3
…..
Κεφάλαιο, περιουσία
3. Περιουσία του Ταμείου αποτελούν οι εισφορές, προς σχηματισμό κεφαλαίου,
συμπεριλαμβανομένων των μετρητών, ομολόγων του ΕΤΧΣ και του ΕΜΣ ή άλλων
χρηματοοικονομικών τους μέσων, οι τόκοι της προηγουμένης παραγράφου, οι
εκδιδόμενες από πιστωτικά ιδρύματα και αποκτώμενες από το Ταμείο μετοχές,
ομολογίες και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά το άρθρο 7 του παρόντος και
κατά το πρώην άρθρο 63Ε του ν. 3601/2007 (Α 178), καθώς και όλα τα δικαιώματα
οικονομικής φύσης που απορρέουν από τη συμμετοχή του Ταμείου στο Μετοχικό
Κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος της εκκαθάρισης των ως άνω πιστωτικών
ιδρυμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων έναντι των υπό εκκαθάριση πιστωτικών
ιδρυμάτων σε περίπτωση καταβολής του ποσού της διαφοράς της αξίας μεταξύ των
μεταφερομένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αναφέρεται στην
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περίπτωση α της παρ. 13 του πρώην άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007 και στην
παράγραφο 7 του πρώην άρθρου 63 Ε του ίδιου νόμου, καθώς και τα δικαιώματα
που προκύπτουν από δάνειο για σκοπούς εξυγίανσης που χορηγείται σύμφωνα με
το άρθρο 16.
4. Η περιουσία του Ταμείου δύναται να επενδύεται μόνο σε καταθέσεις της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, απαγορευομένης οποιασδήποτε άλλης
μορφής επένδυσης. Το Ταμείο δεν δύναται να συνάπτει δάνεια, να εκδίδει ομόλογα
και άλλα εμπορικά αξιόγραφα οποιασδήποτε φύσης, εκτός εάν υπάρχει ειδική περί
αυτού πρόβλεψη στο νόμο. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τα διαθέσιμα του
Ταμείου τοποθετούνται μέχρι τις 31.12.2015 σε ποσοστό 10% στον καταθετικό
λογαριασμό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και σε ποσοστό 90% σε
λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, με σκοπό την
επένδυσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 11 ζ του ν.
2469/1997 (Α 38), οι οποίες έχουν εφαρμογή και στο Ταμείο. Η διάταξη του
προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 17.3.2015.»
«Άρθρο 8
Διάθεση ιδίας συμμετοχής
…………………
4. Η τιμή διάθεσης των μετοχών από το Ταμείο στις περιπτώσεις της παραγράφου 2
και η ελάχιστη τιμή κάλυψης των μετοχών από τους ιδιώτες επενδυτές στις
περιπτώσεις της παραγράφου 3, ορίζονται από το Γενικό Συμβούλιο είτε σύμφωνα
με την παράγραφο 5 του άρθρου 7, όταν έχει λάβει χώρα διαδικασία βιβλίου
προσφορών είτε σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, με βάση δύο εκθέσεις αποτίμησης
που διενεργούνται από δύο ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους με
κύρος και εμπειρία σε σχετικά θέματα και ειδικά στην αποτίμηση των πιστωτικών
ιδρυμάτων και σύμφωνα με την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Η τιμή διάθεσης ή η τιμή κτήσης που καθορίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο
εδάφιο μπορεί να είναι χαμηλότερη από την πιο πρόσφατη τιμή κτήσης των
μετοχών από το Ταμείο ή της τρέχουσας τιμής αγοράς, εφόσον είναι σύμφωνες με
το σκοπό του Ταμείου και την έκθεση της παραγράφου 1.
Στην περίπτωση πώλησης πακέτων μετοχών από το Ταμείο, ο Υπουργός
Οικονομικών λαμβάνει τις σχετικές εκθέσεις και αποτιμήσεις και έχει δικαίωμα
αρνησικυρίας αν η προτεινόμενη τιμή διάθεσης βρίσκεται εκτός του εύρους των
αποτιμήσεων αυτών.
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Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 5 του παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται και στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Κ.Ν. 2190/1920.»

Άρθρο 115
Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται η
περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.4172/2013 η οποία έχει ως
εξής:

«α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το
κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή
κοινωνικούς δεσμούς του ή».
Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου
αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 η οποία έχει ως εξής:
«2. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε
φορολογικό έτος με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος
συντάσσεται σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), όπως ισχύει. Σε περίπτωση που η
επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται
αποκλειστικά, σύμφωνα με τον πίνακα φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης.»
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου
αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 η οποία έχει ως εξής:
«3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «επιχειρηματική συναλλαγή»
θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία
πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην
οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς
συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική
διενέργεια πράξεων. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για
τους τίτλους του άρθρου 42 που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε
οργανωμένη ή μη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης,
συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ή
για τα ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά
ομόλογα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η
εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου και σε κάθε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά ή
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άλλους τίτλους.Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η περίοδος του
δεύτερου εδαφίου είναι δύο (2) έτη.»
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η
περίπτωση στ’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013, η οποία έχει ως εξής:
«στ) η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα,»
Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του προτεινόμενου άρθρου,
αντικαθίσταται η περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.4172/2013 η οποία
έχει ως εξής:
«Άρθρο 24
Φορολογικές Αποσβέσεις
1. Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι
«φορολογικές» αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από:
α) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις
περιπτώσεις εκτός της περίπτωσης β`,
β) τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης»
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 5 του προτεινόμενου άρθρου
καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 η οποία έχει ως
εξής:
«2. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ο όρος «χρηματοοικονομική
μίσθωση» σημαίνει οποιαδήποτε προφορική ή έγγραφη σύμβαση με την οποία ο
εκμισθωτής (κύριος) υποχρεούται έναντι μισθώματος να παραχωρεί στον μισθωτή
(χρήστη) τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου, εφόσον πληρούνται ένα ή
περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
α) η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου περιέρχεται στον μισθωτή με τη λήξη
του χρόνου της μίσθωσης
β) η σύμβαση της μίσθωσης περιλαμβάνει όρο συμφέρουσας προσφοράς για την
εξαγορά του εξοπλισμού σε τιμή κατώτερη της αγοραίας αξίας,
γ) η περίοδος της μίσθωσης καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) της
οικονομικής διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου όπως αυτή προκύπτει από
τον πίνακα της παραγράφου 4 ακόμη και στην περίπτωση που ο τίτλος δεν
μεταβιβάζεται κατά τη λήξη της μίσθωσης,
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δ) κατά τη σύναψη της σύμβασης της μίσθωσης, η παρούσα αξία των μισθωμάτων
ανέρχεται τουλάχιστον στο ενενήντα τοις εκατό (90%) της αγοραίας αξίας του
περιουσιακού στοιχείου που εκμισθώνεται,
ε) τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται είναι τέτοιας ειδικής φύσης που
μόνον ο μισθωτής δύναται να τα μεταχειριστεί δίχως να προβεί σε σημαντικές
αλλοιώσεις.
Στην περίπτωση της μίσθωσης οχημάτων στην έννοια του μισθώματος σύμφωνα με
την περίπτωση δ' δεν συμπεριλαμβάνονται τα κόστη λειτουργίας και κυκλοφορίας
του οχήματος.»
Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης i της περίπτωσης γ΄ της παρ. 5 του
προτεινόμενου άρθρου, διαγράφονται οι λέξεις «(εσωτερικές εμπορευματικές
μεταφορές)» στον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν.4172/2013, ο
οποίος έχει ως εξής:
Συντελεστής
φορολογικής
απόσβεσης (% ανά
φορολογικό έτος)

«Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές
εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και
4
σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και
ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης)
Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και
λατομεία, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές 5
δραστηριότητες εξόρυξης
Μέσα
μαζικής
μεταφοράς,
περιλαμβανομένων
5
αεροσκαφών, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού

10

Μέσα μεταφοράς ατόμων

16

Μέσα
μεταφοράς
εμπορευμάτων
εμπορευματικές μεταφορές» )

(«εσωτερικές

12

Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς
10
απόσβεσης
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Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό

20

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης

10

Εξοπλισμός και όργανα, που χρησιμοποιούνται για τις
ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
Ως εξοπλισμός και όργανα που χρησιμοποιούνται για τις
40
ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής
έρευνας, θεωρείται αυτός, που περιγράφεται στο σχετικό
άρθρο της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 22Α.

Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης γ΄ της παρ. 5 του
προτεινόμενου άρθρου, αντικαθίσταται η περίπτωση «Μέσα μαζικής μεταφοράς,
περιλαμβανομένων αεροσκαφών, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και
σκαφών» στον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν.4172/2013, ο
οποίος έχει ως εξής:
Συντελεστής
φορολογικής
απόσβεσης (% ανά
φορολογικό έτος)

«Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές
εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και
4
σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και
ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης)
Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και
λατομεία, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές 5
δραστηριότητες εξόρυξης
Μέσα
μαζικής
μεταφοράς,
περιλαμβανομένων
5
αεροσκαφών, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού

10

Μέσα μεταφοράς ατόμων

16

Μέσα
μεταφοράς
εμπορευμάτων
εμπορευματικές μεταφορές» )

(«εσωτερικές

12
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Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς
10
απόσβεσης
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό

20

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης

10

Εξοπλισμός και όργανα, που χρησιμοποιούνται για τις
ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
Ως εξοπλισμός και όργανα που χρησιμοποιούνται για τις
40
ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής
έρευνας, θεωρείται αυτός, που περιγράφεται στο σχετικό
άρθρο της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 22Α.

Με τις διατάξεις της παρ.6 του προτεινόμενου άρθρου, αντικαθίσταται η παρ. 5
του άρθρου 27 του ν.4172/2013, η οποία έχει ως εξής:
«5. Εάν στη διάρκεια ενός φορολογικού έτους η άμεση ή έμμεση ιδιοκτησία του
μετοχικού κεφαλαίου ή τα δικαιώματα ψήφου μιας επιχείρησης μεταβληθούν σε
ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τρία τοις εκατό (33%) της αξίας ή του αριθμού
τους, η μεταφορά σύμφωνα με το παρόν άρθρο παύει να έχει εφαρμογή στις ζημίες
που είχε η επιχείρηση αυτή κατά το εν λόγω φορολογικό έτος και τα προηγούμενα
πέντε (5) έτη, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι η μεταβολή της ιδιοκτησίας
έγινε αποκλειστικά για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς λόγους και όχι με σκοπό τη
φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.»
Με τις διατάξεις της παρ. 7 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η περίπτ.
β’ του άρθρου 32 του ν. 4172/2013, η οποία έχει ως εξής:
«β) Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που
λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης
εταιρείας ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή
κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή αγορά εταιρικών μερίδων και
χρεογράφων γενικώς.»
Με τις διατάξεις της παρ. 8 του προτεινόμενου άρθρου, αντικαθίσταται η παρ.2
του άρθρου 39 του ν.4172/2013, η οποία έχει ως εξής:
«2. Το εισόδημα σε είδος αποτιμάται στην αγοραία αξία. Το εισόδημα από
ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις
εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Κατ' εξαίρεση το τεκμαρτό
εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας
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μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως
κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες απαλλάσσεται από το φόρο.
Ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν
υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση
προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες
περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, και κάθε είδους
κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της
δραστηριότητας αυτής.»
Με τις διατάξεις της παρ. 9 του προτεινόμενου άρθρου, τροποποιείται η
παράγραφος 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013, η οποία έχει ως εξής:
«4. Σε περίπτωση που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι είναι εισηγμένοι σε
χρηματιστηριακή αγορά, η τιμή κτήσης και η τιμή πώλησης καθορίζονται από τα
δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών, τα οποία εκδίδει η χρηματιστηριακή εταιρεία
ή το πιστωτικό ίδρυμα ή οιοσδήποτε φορέας που διενεργεί συναλλαγές.
Σε περίπτωση μεταβίβασης μη εισηγμένων τίτλων, η τιμή πώλησης προσδιορίζεται
με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους
μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή το τίμημα ή αγοραία
αξία που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο.
Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας
που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο απόκτησης ή το τίμημα
που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης κατά το χρόνο της απόκτησης των
τίτλων, εφόσον οποιοδήποτε από τα ανωτέρω είναι χαμηλότερο.
Αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιορισθεί θεωρείται ότι είναι μηδενική. Για την
εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, για τον προσδιορισμό της τιμής
κτήσης λαμβάνονται υπόψη οι εταιρικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα μέχρι το
χρόνο της μεταβίβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών αποκτήσεων τίτλων, ως τιμή
κτήσης λαμβάνεται η μέση τιμή κτήσης που προκύπτει από τη συνολική αξία κτήσης
των τίτλων δια της συνολικής ποσότητας αυτών.»
Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.11 του προτεινόμενου άρθρου,
αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, η οποία έχει ως
εξής:
«5. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 37 και της παραγράφου 6 του
άρθρου 42 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα του άρθρου 45.»
Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 13 του προτεινόμενου άρθρου,
αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.4172/2013 η οποία έχει ως εξής:
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«1. Ανεξάρτητα από το άρθρο 61, δεν παρακρατείται καθόλου φόρος από
μερίσματα και παρόμοιες πληρωμές που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο το οποίο
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε. σχετικά με το κοινό
φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες
διαφορετικών
κρατών
μελών,
όπως
αυτή
ισχύει,
εφόσον:
α) το νομικό πρόσωπο που εισπράττει κατέχει μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή
τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%), βάσει αξίας ή αριθμού, στο μετοχικό κεφάλαιο
ή δικαιώματα σε κέρδη, δικαιώματα ψήφου του φορολογούμενου που προβαίνει
στη
διανομή,
β) το ελάχιστο ποσοστό κατοχής μετοχών ή μεριδίων ή συμμετοχής διακρατείται για
τουλάχιστον
είκοσι
τέσσερις
(24)
μήνες,
και
γ)
το
νομικό
πρόσωπο
που
εισπράττει:
αα) περιλαμβάνεται στους τύπους απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α της
Οδηγίας
2011/96/ΕΕ,
όπως
ισχύει,
και
ββ) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της Ε.Ε. σύμφωνα με τη
νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου
κράτους εκτός Ε.Ε. κατ' εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας
που
έχει
συναφθεί
με
αυτό
το
τρίτο
κράτος,
και
γγ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους
φόρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε
οποιονδήποτε άλλο φόρο ενδεχομένως στο μέλλον αντικαταστήσει έναν από τους
φόρους αυτούς.»
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 13 του προτεινόμενου άρθρου
διαγράφονται οι λέξεις «Ι Μέρος Α» της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης γ’
της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του ν.4172/2013 η οποία έχει ως εξής:
«αα) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α
της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ, όπως ισχύει, και»
Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ.13 του άρθρου, αντικαθίστανται οι
λέξεις «Παράρτημα Ι Μέρος Β’» στην υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης γ’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 63 του ν.4172/2013, η οποία έχει ως εξής:
«γγ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους
φόρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β' της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ ή σε
οποιοδήποτε άλλο φόρο ενδεχομένως στο μέλλον αντικαταστήσει έναν από τους
φόρους αυτούς.»
Με τις διατάξεις της παρ. 15 του προτεινόμενου άρθρου, αντικαθίσταται η παρ. 3
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, η οποία έχει ως εξής:
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«3. Μη συνεργάσιμα κράτη είναι εκείνα που δεν είναι κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η κατάστασή τους σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των
πληροφοριών σε φορολογικά θέματα έχει εξεταστεί από τον Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και τα οποία:
α) δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής
συνδρομής στο φορολογικό τομέα και
β) δεν έχουν υπογράψει τέτοια σύμβαση διοικητικής συνδρομής με τουλάχιστον
δώδεκα άλλα κράτη.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.»
Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 16 του προτεινόμενου άρθρου
αντικαθίστανται οι λέξεις «με τα άρθρα 31 και 32» του πρώτο εδαφίου της
παραγράφου 6 του άρθρου 67 του ν.4172/2013, το οποίο έχει ως εξής:
«6. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων υπολογίζεται με βάση την ετήσια
φορολογική δήλωση του φορολογούμενου και το ποσό της φορολογικής οφειλής
καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
κατόπιν έκπτωσης:»
Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 17 του προτεινόμενου άρθρου
αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, το
οποίο έχει ως εξής:
«Ειδικά για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από ημεδαπή
ή αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, από το ποσό του φόρου
εκπίπτει το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και το ποσό του φόρου που
παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος.»
Με τις διατάξεις της παρ. 18 του προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013, το οποίο έχει ως
εξής:
«Όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά το προς βεβαίωση ποσό της
παραγράφου αυτής περιορίζεται στο μισό.»

Άρθρο 116
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Α. Με το προτεινόμενο άρθρο προστίθενται, μετά το άρθρο 71Γ του ν. 4172/2013
(Α' 167), νέο άρθρο 71Δ, με την παρ. 6 του οποίου παύουν να ισχύουν οι παρ. 1
έως και 7 του άρθρου 73 του ν.3842/2010 (Α’ 58), οι οποίες έχουν ως εξής:
«Άρθρο 73
1. Για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και της παραγράφου
4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., των οποίων ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο (2)
συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, έναντι της προηγούμενης κάθε φορά
διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών που ορίζεται από
τα άρθρα 109 και 10 του ίδιου νόμου μειώνεται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες
μονάδες, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εργαζομένων που υφίσταται κατά
την προηγούμενη της διετίας διαχειριστική περίοδο δεν μειώνεται σε καμία από τις
τρεις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους.
2. Η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των δύο (2)
διαχειριστικών περιόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και όταν σε κάποια
από αυτές προκύπτει ζημία, η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα
κέρδη των επόμενων διαχειριστικών περιόδων και μέχρι να συμπληρωθούν δύο (2)
διαχειριστικές περίοδοι ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης.
3. Όταν επιχείρηση που έχει κάνει χρήση του μειωμένου συντελεστή φορολογίας
κατ' εφαρμογή του άρθρου αυτού, στη συνέχεια προβεί εντός της διετίας σε μείωση
του προσωπικού της ή αυξηθεί ο κύκλος εργασιών της, το χορηγηθέν ευεργέτημα
ανακαλείται και υποχρεούται να υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας για το
οικονομικό έτος ή τα οικονομικά έτη που έτυχε του ευεργετήματος του μειωμένου
συντελεστή. Για την επιπλέον διαφορά φόρου που οφείλεται επιβάλλονται οι
πρόσθετοι φόροι που ορίζονται από τις διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α').
4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και όταν κατά το χρόνο
δημοσίευσης του παρόντος έχει επέλθει μείωση του κύκλου εργασιών με
παράλληλη διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων σε μία ή περισσότερες
προηγούμενες συνεχείς διαχειριστικές περιόδους. Στην περίπτωση αυτή, ο
μειωμένος συντελεστής φορολογίας εφαρμόζεται για τα κέρδη της διαχειριστικής
περιόδου 2009 (οικονομικό έτος 2010) και επόμενων, μέχρι τη συμπλήρωση δύο (2)
οικονομικών ετών.
5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλογα και για τις
ατομικές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα,
στα οποία παρέχεται μείωση των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων κατά
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
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6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή για
επιχειρήσεις που υποχρεώνονται από διάταξη νόμου ή από την ένταξή τους σε
επιχορηγούμενο πρόγραμμα από το Δημόσιο, να διατηρούν θέσεις εργασίας.
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι
όροι, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των
προηγούμενων παραγράφων.»

Β. Με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται στο ν. 4172/2013, μετά το νέο άρθρο
71Δ, νέο άρθρο 71Ε , με την παρ. 8 του οποίου καταργούνται οι παρ. 9 έως και 13
του άρθρου 73 του ν. 3842/2010 (Α' 58), οι οποίες έχουν ως εξής:
«Άρθρο 73
…………..
9. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπάγεται σε φορολογική υποχρέωση στην
Ελλάδα και επενδύει στην παραγωγή κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους με
προορισμό την προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα απαλλάσσεται από το φόρο
που του αναλογεί για ποσό ίσο με:
α) το 40% του ποσού που επένδυσε, εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν
δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό τομέα, δεν είναι μέτοχος
ανώνυμης Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μέλος Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται
στον οπτικοακουστικό τομέα,
β) το 20% του ποσού που επένδυσε, εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο
δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό τομέα, ή είναι μέτοχος
ανώνυμης Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., ή μέλος Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται
στον οπτικοακουστικό τομέα.
10. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της επένδυσης στην παραγωγή
κινηματογραφικών έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού
φορολογητέου εισοδήματος.
11. Το ποσό της επένδυσης των προηγούμενων δύο παραγράφων πρέπει να
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξόφληση δαπανών που διενεργούνται στην
Ελλάδα.
12. Για την εφαρμογή των παραγράφων 9, 10 και 11 του άρθρου αυτού το φυσικό ή
νομικό πρόσωπο καταβάλλει το χρηματικό ποσό με το οποίο επιθυμεί να ενισχύσει
την παραγωγή κινηματογραφικού έργου, στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Α.Ε.
(Ε.Κ.Κ.), σε ειδικό λογιστικό κωδικό επ` ονόματι της ταινίας που επιθυμεί να
ενισχύσει.
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13. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού
και Τουρισμού καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 9,
10, 11 και 12 του άρθρου αυτού και μεταξύ άλλων οι επιλέξιμες δαπάνες, η
διαδικασία διάθεσης του ποσού της επένδυσης από το Ε.Κ.Κ., η διαδικασία ελέγχου
της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται με τις διατάξεις των
προηγούμενων παραγράφων, η διαδικασία και οι όροι αποδοχής της επένδυσης
από το Ε.Κ.Κ. και τον παραγωγό ή συμπαραγωγό της κινηματογραφικής ταινίας και
οι κατηγορίες των κινηματογραφικών ταινιών που εξαιρούνται από τις διατάξεις
των παραγράφων 9,10,11 και 12 του άρθρου αυτού.».

Άρθρο 117
Τροποποιήσεις ν. 4172/2013 και ν.3842/2010

Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου καταργείται η παρ. 8 του άρθρου 73
του ν.3842/2010, η οποία έχει ως εξής:
«8. Από το καθαρό φορολογητέο εισόδημα μεταποιητικής επιχείρησης αφαιρείται
ποσό ίσο με το ήμισυ της δαπάνης που καταβλήθηκε μέσα στην ίδια διαχειριστική
περίοδο, για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθορίζονται οι δαπάνες για τις
οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου αυτής και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της.».
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων – Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΆΡΘΡΟΥ 2.2 (vi) ΤΗΣ ΑΠΟ 14.11.2014
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»
Άρθρο 1
Ίδρυση Φορέα
1. Με το παρόν ιδρύεται νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσµά» (εφεξής «ο Φορέας»), σύµφωνα µε την περίπτωση (vi) του
άρθρου 2.2 της από 14.11.2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» (εφεξής «η Σύµβαση»), που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4422/2016 (Α΄ 181), ως Nοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου της περίπτωσης η΄της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), το οποίο έχει κοινωφελή και µη
κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος. Η σύσταση του Φορέα εξυπηρετεί
την οµαλή λειτουργία της επένδυσης για την αξιοποίηση
του ακινήτου, η οποία έχει χαρακτήρα έντονου δηµοσίου
συµφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις
του ν. 4062/2012 (Α΄ 70).
2. Ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας, που εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Φορέα, που εγκρίνεται
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Εσωτερικών, εκδίδονται εντός αποκλειστικής
προθεσµίας που εκπνέει στις 30.9.2018 και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Ο Φορέας διέπεται από τις διατάξεις της Σύµβασης,
από τις κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόµου τυχόν
εκδιδόµενες διοικητικές πράξεις και από τις προβλέψεις
του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας και Εσωτερικού
Κανονισµού Λειτουργίας. Για όσα θέµατα δεν
ρυθµίζονται, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του
ν. 4449/2017 (Α΄ 7), ιδίως του άρθρου 44 του
ν. 4449/2017. Τα θέµατα συγκρότησης και λειτουργίας
των διοικητικών οργάνων του ρυθµίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
Άρθρο 2
Σκοπός και αρµοδιότητες του Φορέα
1. Σκοπός του Φορέα είναι: α) η διαχείριση και διαρκής

λειτουργία ή ετοιµότητα σε λειτουργία όλων των κοινόχρηστων χώρων, υποδοµών, έργων και εξοπλισµού εντός του ακινήτου, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά,
της διοίκησης λειτουργιών, της συνήθους τακτικής και έκτακτης συντήρησης αυτών και κάθε άλλης σχετικής υπηρεσίας, και β) η αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση
οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων χρεώσεων (εφεξής ο «Σκοπός»).
2. Ειδικότερα, ο Φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
και αρµόδιος για:
α. την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας,
β. την περισυλλογή, µεταφορά και διάθεση απορριµµάτων,
γ. την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροφωτισµού,
δ. τη µέριµνα και τη λήψη µέτρων για την απρόσκοπτη
πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους,
ε. τη συντήρηση και διαχείριση οδικών υποδοµών,
στ. την ονοµασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και την αρίθµηση κτισµάτων,
ζ. τη διενέργεια δηµοπρατήσεων στο πλαίσιο αρµοδιοτήτων του,
η. την έγκριση, τον έλεγχο, και την παραλαβή έργων
και εργασιών, τα οποία ο Φορέας έχει δηµοπρατήσει στο
πλαίσιο αρµοδιοτήτων του,
θ. τη συντήρηση και αποκατάσταση ζηµιών του πάσης
φύσεως εξοπλισµού, καθώς και τη φύλαξή του,
ι. την παραλαβή και αποθήκευση των πάσης φύσεως εφοδίων και υλικών συντήρησης, καθώς και τη διαχείριση
αυτών.
3. Στην αρµοδιότητα του Φορέα δεν συµπεριλαµβάνεται η έκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και
Αναψυχής (ΜΠΠΑ). Οι βασικές αρχές επίτευξης και διατήρησης συγκεκριµένου επιπέδου υπηρεσιών, καθώς και
οι ποιοτικές προδιαγραφές συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων, υποδοµών, έργων και εξοπλισµού αποτυπώνονται στην προβλεπόµενη, στο άρθρο 11.1 παράγραφος στ΄ (i) της Σύµβασης, συµφωνία, που θα καταρτιστεί
µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».
4. Ο Φορέας ρυθµίζει θέµατα της αρµοδιότητάς του,
εκδίδοντας σχετικές αποφάσεις. Στις περιπτώσεις όπου
απαιτείται η έκδοση κανονιστικών πράξεων, εκδίδονται
αποφάσεις των αρµόδιων Υπουργών, κατόπιν σχετικής
εισήγησης του Φορέα.
5. Το οικονοµικό αποτέλεσµα του Φορέα διατίθεται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του.
Άρθρο 3
Έδρα Φορέα
1. Η έδρα του Φορέα ορίζεται εντός των ορίων του Δήµου Ελληνικού – Αργυρούπολης και εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσµά.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα µπορεί να ορίζεται ως έδρα του Φορέα άλλος δήµος
εντός του Νοµού Αττικής.
Άρθρο 4
Σύνθεση Δ.Σ. Φορέα
1. Ο Φορέας διοικείται από εννεαµελές Διοικητικό
Συµβούλιο, που συγκροτείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και απαρτίζε-
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ται από:
α. Ένα µέλος, που υποδεικνύεται από τους Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού στην περιφέρεια των οποίων κείται το ακίνητο,
το οποίο ορίζεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και
Οικονοµικών, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου
και του Φορέα γενικά. Για το σκοπό του προηγουµένου
εδαφίου, κάθε δήµος εκ των ανωτέρω αποστέλλει έγγραφη εισήγηση στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών, έπειτα από σχετική απόφαση των οικείων
Δηµοτικών Συµβουλίων.
β. Τρία µέλη µε τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από το Δήµο Ελληνικού-Αργυρούπολης.
γ. Ένα µέλος µε τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από το Δήµο Γλυφάδας.
δ. Ένα µέλος µε τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από το Δήµο Αλίµου.
ε. Ένα µέλος µε τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονοµικών.
στ. Ένα µέλος µε τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και
ζ. ένα µέλος µε τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από
τη Διοίκηση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».
2. Τα υποδεικνυόµενα, κατά τις περιπτώσεις α΄ έως
και δ΄ της παραγράφου 1, µέλη του Δ.Σ. και οι αναπληρωτές τους γνωστοποιούνται στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών από τους υποδεικνύοντες φορείς
εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής έγγραφης πρόσκλησης. Σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησης υπόδειξης µέλους ή µελών και των
αναπληρωτών τους εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονοµικών, µε κοινή απόφασή τους, ορίζουν στη θέση των ως
άνω µελών και των αναπληρωτών τους πρόσωπα εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας σε αντικείµενα συναφή µε
τους σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης. Με όµοια απόφασή τους, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονοµικών δύνανται να αντικαθιστούν υποδειχθέντα ή ορισθέντα µέλη
φορέων, κατόπιν υπόδειξης ή ορισµού νέων µελών εκ
του αρµοδίου για την υπόδειξη ή ορισµό οργάνου διοίκησης των φορέων που συµµετέχουν στο Διοικητικό Συµβούλιο του Φορέα Διαχείρισης.
3. Στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου, που συγκαλείται σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Φορέα, το Διοικητικό Συµβούλιο
συγκροτείται σε σώµα και ορίζονται οι αρµοδιότητες των
µελών του και το µέλος που εκτελεί χρέη Αντιπροέδρου
σε περίπτωση κωλύµατος του Προέδρου. Τα µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου έχουν υποχρέωση πίστης και εχεµύθειας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα
θέµατα της εχεµύθειας, εµπιστευτικότητας, ευθύνης,
δήλωσης ασυµβίβαστου, σύγκρουσης συµφερόντων και
οι λοιπές λεπτοµέρειες λειτουργίας ρυθµίζονται µε τον
Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας του Φορέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών µπορεί να προβλέπεται η καταβολή αποζηµίωσης
για τη συµµετοχή εκάστου µέλους στις συνεδριάσεις
του Διοικητικού Συµβουλίου και να ορίζεται το ύψος και
ο τρόπος καταβολής αυτής, σύµφωνα και µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015. Η λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου διέπεται από τις
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 5
Θητεία Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα
Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα είναι
τετραετής και µπορεί να ανανεώνεται µία, µόνον, φορά.
Άρθρο 6
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για τη λήψη
όλων των αποφάσεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του Φορέα.
2. Για την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων του, το Διοικητικό Συµβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω
τον Γενικό Διευθυντή του Φορέα.
3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά, σε ειδικό βιβλίο, στα οποία καταγράφονται οι απόψεις και οι προτάσεις των συµβούλων και
οι αποφάσεις που λαµβάνονται. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα µέλη. Σε περίπτωση άρνησης
µέλους να υπογράψει γίνεται σχετική µνεία και αναγράφονται οι λόγοι. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα δύναται να ηχογραφούνται µε τη µέθοδο της µαγνητοφώνησης. Στην περίπτωση αυτή, οι συνεδριάσεις αποµαγνητοφωνούνται και τα πρακτικά αποµαγνητοφώνησης συνεδρίασης υπογράφονται στην επόµενη συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου ή του νόµιµο αναπληρωτή του. Ο Φορέας διατηρεί αρχείο των ηλεκτρονικών ή άλλων µέσων ηχογράφησης των συνεδριάσεων.
Άρθρο 7
Αρµοδιότητες Προέδρου του Φορέα
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα:
α) συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου και καταρτίζει τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συµβουλίου, β) εποπτεύει τις λειτουργίες του Φορέα, εντός του
πλαισίου της κείµενης νοµοθεσίας και των εξουσιοδοτήσεων που του παρέχονται νοµίµως από το Διοικητικό
Συµβούλιο και γ) εκπροσωπεί τον Φορέα ενώπιον κάθε
δικαστικής, διοικητικής και άλλης δηµόσιας αρχής, πιστωτικών ιδρυµάτων και γενικά τρίτων. Η αρµοδιότητα
του προηγουµένου εδαφίου µπορεί να µεταβιβάζεται σε
άλλο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα
και τις αρµοδιότητές του, κάθε φορά που αυτός κωλύεται. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου η αρµοδιότητα αυτή µπορεί να µεταβιβασθεί σε άλλο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου.
Το Διοικητικό Συµβούλιο του Φορέα µε απόφασή του
µπορεί να αναθέτει επιπλέον αρµοδιότητες στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα.
Άρθρο 8
Στελέχωση του Φορέα
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα, έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα και
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σχετική εισήγηση του Προέδρου, κατόπιν αυτής, ορίζεται Γενικός Διευθυντής ο οποίος είναι επιφορτισµένος
µε την άσκηση των διαχειριστικών καθηκόντων της καθηµερινής λειτουργίας του Φορέα. Ο Γενικός Διευθυντής
ορίζεται σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). Σε περίπτωση έλλειψης ή απουσίας για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των
δέκα πέντε (15) συνεχών ηµερών, τα καθήκοντα και τις
αρµοδιότητες του Γενικού Διευθυντή διατηρεί και ασκεί
το Διοικητικό Συµβούλιο του Φορέα µέχρι να επιτευχθεί
συµφωνία και κοινή εισήγηση των ανωτέρω προσώπων.
Ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας, στον οποίο προβλέπονται και οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού για
την άσκηση των αρµοδιοτήτων και λειτουργιών του Φορέα εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο
Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας περιλαµβάνει ενδεικτικά: α) υπηρεσία διοικητικού-οικονοµικού-νοµικού, β)
τεχνική υπηρεσία. Στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας εξειδικεύονται οι απαιτούµενες θέσεις προσωπικού
για τη λειτουργία και την εκπλήρωση των καθηκόντων
του Φορέα καθώς και τα απαιτούµενα προσόντα για την
κάλυψη κάθε θέσης σε κάθε κλάδο και ειδικότητα.
2. Ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας του Φορέα
ρυθµίζει και τα θέµατα καθηµερινής λειτουργίας του Φορέα και του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του.
3. Κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης,
επιτρέπεται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η απόσπαση τακτικών υπαλλήλων του Δηµοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, των
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης στο Φορέα του παρόντος, µετά από:
α) αίτηση του υπαλλήλου και για χρονικό διάστηµα δύο
(2) ετών µε δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόµη έτη και β) εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα. Η δαπάνη µισθοδοσίας βαρύνει το Φορέα.
4. Κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης επιτρέπεται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η
µετάταξη τακτικών υπαλλήλων του Δηµοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, των
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης στο Φορέα, µετά από: α) αίτηση του υπαλλήλου και β) εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου
του Φορέα. Περίληψη της απόφασης µετάταξης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η µετάταξη
διενεργείται σε κενή θέση του Φορέα, σύµφωνα µε τον
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
5. Για την πρόσληψη προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης δύνανται να εφαρµόζονται αναλογικά και οι διατάξεις της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΣΤ΄1 της
παρ. ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222),
οι οποίες αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 7 του ν.
4368/2016 (Α΄ 21), όπως ισχύουν.

σκησης των αρµοδιοτήτων και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, καθώς και τον κανονισµό της παραγράφου 2. Για την επίτευξη των ανωτέρω, ο Φορέας συνεργάζεται νοµίµως µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες, τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, τις δηµόσιες επιχειρήσεις και κάθε άλλο αρµόδιο οργανισµό του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. Ο Φορέας υποχρεούται να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της δηµοσιότητας, της ίσης µεταχείρισης και της απαγόρευσης
διάκρισης.
2. Με κανονισµό που καταρτίζεται από το Διοικητικό
Συµβούλιο του Φορέα, εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τους όρους
και τις διαδικασίες ανάθεσης εκπόνησης µελετών, παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, προµηθειών κινητών πραγµάτων, εξοπλισµού, ανταλλακτικών
και συναφών εργασιών, µισθώσεων, εκµισθώσεων, παραχωρήσεων χρήσης, ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτων και κάθε άλλης αναγκαίας δραστηριότητας για την άσκηση των αρµοδιοτήτων και των εξουσιών του Φορέα.

Άρθρο 9
Αναθέσεις Συµβάσεων και Προγραµµατικές Συµβάσεις

Πόροι και έσοδα του Φορέα συνιστούν:
α) Η επαρκής χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Οικονοµικών για την υλοποίηση του σκοπού του.
β) Κάθε άλλο έσοδο από την πραγµατική παροχή υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση του σκοπού του.
γ) Χρηµατοδοτήσεις, δωρεές, εισφορές, χορηγίες, ε-

1. Ο Φορέας συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις,
µνηµόνια συνεργασίας, συµβάσεις για προµήθειες, εκτέλεση έργων και λήψη υπηρεσιών, και προβαίνει σε αναθέσεις έργων, υπηρεσιών, µελετών, στο πλαίσιο της ά-

Άρθρο 10
Παραλαβή Στοιχείων από το Φορέα
1. Ο Φορέας εγκαθίσταται στον Μητροπολιτικό Πόλο
Ελληνικού - Αγίου Κοσµά και αναλαµβάνει την άσκηση
των αρµοδιοτήτων και των εξουσιών του, σε συνέχεια
έγγραφης πρόσκλησης από το Ελληνικό Δηµόσιο διά
του Υπουργού Οικονοµικών.
2. Η εγκατάσταση του Φορέα µπορεί να υλοποιηθεί
τµηµατικά και να αναλάβει καθήκοντα σε επιµέρους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, εγκαταστάσεις, εξοπλισµό και υποδοµές, τα οποία το Ελληνικό Δηµόσιο
έχει παραλάβει από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».
3. Το Ελληνικό Δηµόσιο αναλαµβάνει να παραδώσει
προς το Φορέα το σύνολο των εγγράφων και πληροφοριών, που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση, διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση (τακτική και
έκτακτη), εγγύηση λειτουργίας και αντικαταστάσεων,
των παραδοτέων προς το Φορέα κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και υποδοµών. Στα ανωτέρω έγγραφα περιλαµβάνονται τα αντίστοιχα Τεχνικά Εγχειρίδια Λειτουργίας, Προδιαγραφών
και Συντήρησης, τα οποία αφορούν κάθε χώρο, έργο, υποδοµή ή/και εξοπλισµό, που περιέρχεται στην αρµοδιότητα του Φορέα από το Ελληνικό Δηµόσιο και τα οποία
το Ελληνικό Δηµόσιο εκάστοτε παραλαµβάνει από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».
Άρθρο 11
Πόροι - Έσοδα Φορέα
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πιχορηγήσεις, κληρονοµιές, κληροδοσίες, καταπιστεύµατα και κάθε άλλο έσοδο από κρατική ή ιδιωτική πηγή,
ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισµούς.
δ) Υπαγωγή και χρηµατοδότηση του Φορέα σε προγράµµατα ενισχύσεων που προβλέπονται για επενδύσεις σε σχετικές υποδοµές και συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας ή/και φυσικών πόρων, και
ε) ποσά προερχόµενα από τα ανταποδοτικά τέλη που
εισπράττουν οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, στην περιφέρεια των
οποίων κείται το ακίνητο, όπως αυτά προσδιορίζονται
στο άρθρο 12 του παρόντος. Τα ποσά αυτά προσδιορίζονται στη βάση της έκτασης της χωρικής αρµοδιότητας εκάστου Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, από τους προαναφερθέντες,
και στη βάση των ιδρυτικών σκοπών του Φορέα Διαχείρισης στον οποίο και εισφέρονται. Τα ποσά του προηγουµένου εδαφίου παρακρατούνται υποχρεωτικά από τη
ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό προµηθευτή από τα έσοδα
του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού των οικείων δήµων και αποδίδονται στον δικαιούχο Φορέα Διαχείρισης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού τριµηνιαίας δόσης του οικείου ποσού πέραν του ενός (1) µηνός, το οφειλόµενο
ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από αυτούς, µετά από
αίτηµα του Φορέα Διαχείρισης που υποβάλλεται σε αυτούς, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου τους, που
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των µελών τους, και αποδίδεται σε αυτόν. Σε περίπτωση
που οι οικείοι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού δεν αποδίδουν το εισπραχθέν ποσό του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού που αναλογεί στο Φορέα, τότε
µε αίτηµα του τελευταίου, που υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών, το ποσό αυτό παρακρατείται από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του υπόχρεου
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού.
Άρθρο 12
Ανταποδοτικά τέλη
Ανταποδοτικά τέλη που εισπράττονται από το Φορέα
Διαχείρισης
Α. Χρήσης πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων
1. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων σε κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, επιτρέπεται υπέρ του Φορέα η επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιµοποιούντων διαρκώς
ή πρόσκαιρα πεζοδρόµια, οδούς, πλατείες, και εν γένει
κοινόχρηστους χώρους και το υπέδαφος αυτών, τα οποία ευρίσκονται εντός των ορίων του ακινήτου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής (εφεξής ΜΠΠΑ).
2. Ως κοινόχρηστος χώρος για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νοείται και το δάπεδο χώρων µετά
της θέσεως των προσόψεων των ισογείων των οικοδοµών και των εγκεκριµένων οικοδοµικών γραµµών, στοές
και το υπέδαφος αυτών και αποτµήσεις γωνιών οικοδοµικών τετραγώνων, που αποτελούν προεκτάσεις πεζοδροµίων και έχουν αφεθεί σε κοινή χρήση. Στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν εµπίπτουν οι «χώροι πρασίνου» εντός του ΜΠΠΑ, οι οποίοι µόνο εξ αποτελέσµατος προορίζονται προς κοινή χρήση.
Β. Ανταποδοτικά τέλη φωτισµού και καθαριότητας
1. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων σε κάθε άλλη γε-

νική ή ειδική διάταξη, επιτρέπεται η αποκλειστική επιβολή τέλους βάσει άρθρων 21 και 22 του β.δ. της 24.920.10/1958 «Περί των προσόδων των δήµων και κοινοτήτων» (Α΄ 171) και του άρθρου 17 του ν. 1080/1980
(Α΄246) υπέρ του Φορέα, προκειµένου να µπορεί ο τελευταίος να παρέχει τις υπηρεσίες καθαριότητας των
κοινοχρήστων χώρων, περισυλλογής και αποκοµιδής
των απορριµµάτων, καθώς και για την αντιµετώπιση των
δαπανών ηλεκτροφωτισµού. Στα ως άνω τέλη περιλαµβάνονται οι δαπάνες διεξαγωγής, λειτουργίας και βελτίωσης της αντίστοιχης υπηρεσίας.
2. Το ως άνω ενιαίο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 1828/1989 (Α΄ 2), τέλος αντιστοιχεί στις δαπάνες
καθαριότητας, εγκαταστάσεων, συντήρησης και ηλεκτρικής ενέργειας προς φωτισµό των κοινοχρήστων χώρων.
Στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν εµπίπτει ο «φόρος επί των ηλεκτροδοτουµένων χώρων, των χρησιµοποιουµένων ή προοριζοµένων
διά κατοικίαν ή διά άσκησιν επαγγέλµατος» του άρθρου
10 του ν. 1080/1980.
3. Ο τρόπος υπολογισµού των ανταποδοτικών τελών
της παραγράφου 2, το ύψος και ο συντελεστής αυτών,
καθώς επίσης και ο τρόπος είσπραξής τους προσδιορίζονται µε απόφαση του Φορέα και εγκρίνονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών.
4. Η κοινή απόφαση της παραγράφου 3 δύναται να
προβλέπει την είσπραξη ανταποδοτικών τελών, µέσω ειδικού κωδικού είσπραξης, από τον εκάστοτε προµηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας και την απόδοσή τους στο Φορέα,
που παρέχει την υπηρεσία στο πλαίσιο του σκοπού του.
Άρθρο 13
Οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος Φορέα
1. Στο Φορέα λειτουργεί τριµελής Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ορίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών και αποτελείται από δύο (2) µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του
Φορέα, τα οποία υποδεικνύονται από το Φορέα, και ένα
(1) µέλος που ορίζεται από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», και
δεν συµµετέχει στο Διοικητικό Συµβούλιο. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει ανά µήνα την πορεία των οικονοµικών µεγεθών του Φορέα. Ο τακτικός οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος του Φορέα ενεργείται µε τη διαδικασία που ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις περί Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την συνδροµή
της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
2. Το διαχειριστικό έτος του Φορέα συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει
από την ηµέρα δηµοσίευσης της απόφασης έγκρισης του
Καταστατικού του Φορέα στο Φύλλο Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του έτους
της πρώτης δηµοσίευσης.
3. Οι ορκωτοί λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο υποβάλλουν στο Διοικητικό Συµβούλιο του Φορέα µέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισµό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα στον Υπουργό Οικονοµικών.
4. Ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται να ζητά οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης του
Φορέα.
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Άρθρο 14
Απαλλαγές και Προνόµια Φορέα

Άρθρο 16
Θητεία µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΜΕΔ

1. Οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηµατικές παροχές ή παροχές σε είδος
που δίδονται υπέρ του Φορέα από οποιοδήποτε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, είτε κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία του, απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρο, τέλος ή τέλος χαρτοσήµου, δικαίωµα ή εισφορά υπέρ του
Δηµοσίου µε εξαίρεση το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α.) και το φόρο δωρεάς και κληρονοµίας.
2. Ο Φορέας δικαιούται να ζητήσει επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. φορολογικής ή διαχειριστικής περιόδου σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Η επιστροφή του Φ.Π.Α. θα γίνεται εντός εξήντα (60) ηµερών
από την κατάθεση της σχετικής αίτησης για την επιστροφή του Φ.Π.Α..

1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του
άρθρου 17 του ν. 1876/1990 η λέξη «τριετής» αντικαθίσταται από τη λέξη «πενταετής».
2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του
άρθρου 17 του ν. 1876/1990 η λέξη «τριετία» αντικαθίσταται από τη λέξη «πενταετία».
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τη
θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΜΕΔ, το οποίο
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 10650/Δ1.1956/9.4.2014,
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΟΔΔ 233), αναδροµικά από
την ηµεροµηνία συγκρότησής του.

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 15
Μεσολάβηση και διαιτησία
συλλογικών εργατικών διαφορών
1. Στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27)
η φράση «εξετάζει την οικονοµική κατάσταση και εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά»
αντικαθίσταται από τη φράση «εξετάζει την οικονοµική
κατάσταση και εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η
συλλογική διαφορά και την εξέλιξη της αγοραστικής δύναµης του µισθού».
2. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου
15 του ν. 1876/1990 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ο µεσολαβητής έχει δικαίωµα, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, να απόσχει από την υποβολή πρότασης
τάσσοντας προθεσµία στα µέρη για συνέχιση των διαβουλεύσεων, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από
τρεις (3) ούτε µεγαλύτερη από έξι (6) εργάσιµες ηµέρες
και η οποία δύναται να παραταθεί µε συµφωνία των µερών. Το δικαίωµα του προηγούµενου εδαφίου παρέχεται
άπαξ στον µεσολαβητή. Αν τα µέρη δεν καταλήξουν σε
συµφωνία ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που τέθηκε, ο µεσολαβητής κοινοποιεί στα µέρη αιτιολογηµένη
πρόταση µεσολάβησης µε τα στοιχεία που αναφέρονται
στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.»
3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 1876/1990 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) από οποιοδήποτε µέρος αποδέχτηκε την πρόταση
του µεσολαβητή που απέρριψε το άλλο µέρος.»
4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 16 του
ν. 1876/1990 προστίθεται η φράση «, καθώς και την εξέλιξη της αγοραστικής δύναµης του µισθού.»
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται σε εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, αιτήσεις µεσολάβησης και αιτήσεις προσφυγής
στη διαιτησία.

Άρθρο 17
Προνοιακές παροχές
1. Επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την επικράτεια η διοικητική ηλεκτρονική διαδικασία απονοµής προνοιακών
παροχών σε χρήµα, σε άτοµα µε αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για τις παροχές αυτές από
τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) µε τους όρους και προϋποθέσεις
που εφαρµόζεται πιλοτικά στην Περιφέρεια Αττικής βάσει του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και των παραγράφων 1 έως 9 και 14 έως 16 του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. Δ12/Γ.Π. οικ.2738/36/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 57).
2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Οικονοµικών καθορίζονται κάθε φορά οι περιοχές, σε επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή Δήµου στις οποίες θα επεκτείνεται η ανωτέρω διοικητική ηλεκτρονική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια τεχνικού χαρακτήρα για την εφαρµογή του
παρόντος.
Άρθρο 18
Τροποποίηση του άρθρου 215 του ν. 4512/2018
1. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 215 του
ν. 4512/2018 (Α΄5) προστίθεται δεύτερο και τρίτο εδάφιο
ως εξής:
«Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 31.12.2018 µε τους όρους και προϋποθέσεις που ορίσθηκαν µε την υπ’ αριθµ.
Δ12/Γ.Π. οικ.2738/36/2018 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄ 57). Εντός του Ιουλίου 2018 τίθεται σε εφαρµογή η
εν λόγω πιλοτική διαδικασία για τα άτοµα µε αναπηρία
που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για ένταξή
τους σε προνοιακές παροχές σε χρήµα από τον ΟΠΕΚΑ
και διαµένουν µόνιµα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και εντός του Σεπτεµβρίου 2018 για τα άτοµα
µε αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση
για ένταξή τους σε προνοιακές παροχές σε χρήµα από
τον ΟΠΕΚΑ και διαµένουν µόνιµα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας µε τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο και στην υπ’ αριθµ. Δ12/Γ.Π.
οικ.2738/36/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 57).»

230
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 215 του
ν. 4512/2018 (Α΄5) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αιτούντες των προηγούµενων εδαφίων απαλλάσσονται, κατά την εξέτασή τους από τις Υγειονοµικές Επιτροπές ΚΕΠΑ, από την υποχρέωση καταβολής παράβολου, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθµ.
Φ40021/26407/2051/2006 (Β΄ 1829) υπουργική απόφαση.»
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Με όµοια κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Οικονοµικών, ορίζεται κάθε συµπληρωµατική τεχνική λεπτοµέρεια ή τροποποίηση της ως άνω πιλοτικής διαδικασίας.»
Άρθρο 19
Ασφαλιστικές εισφορές
1. Η παρ. 1 του άρθρου 3Α του α.ν. 248/1967 (Α΄ 243),
που προστέθηκε µε το άρθρο 21 του ν. 4498/2017
(Α΄172), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το ποσό της µηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισµένων του ΕΔΟΕΑΠ ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισµένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών µηνιαίων αποδοχών του εργαζοµένου.
Από την 1η.6.2019 και µέχρι τις 31.5.2022, το ποσό
της µηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ορίζεται
σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό
3,25% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών µηνιαίων αποδοχών του εργαζοµένου. Από την
1η.6.2022 το ποσοστό της µηνιαίας εισφοράς ορίζεται
σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό
3% για τον εργοδότη.»
2. Η εργοδοτική εισφορά της παρ. 1 του άρθρου 6
του α.ν. 248/1967, όπως προβλέπεται και προσδιορίζεται σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση
Φ20155/25187/Δ16.624/8.5.2018 του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 1582), χρηµατοδοτεί τον κλάδο υγείας του Οργανισµού, τροποποιούµενης της τελευταίας αναλόγως.
Άρθρο 20
Υπολογισµός επικουρικής σύνταξης
Μετά το άρθρο 26 του ν. 4498/2017 (Α΄ 172) προστίθεται άρθρο 26Α το οποίο έχει ως εξής:

και β) το πλασµατικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρµόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές. Το ως
άνω ποσοστό θα υπολογίζεται βάσει της ποσοστιαίας
µεταβολής των συντάξιµων αποδοχών των ασφαλισµένων. Για την αντιµετώπιση πιθανών ελλειµµάτων θα γίνεται χρήση περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση ελλειµµάτων λειτουργεί αυτόµατος µηχανισµός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει κάθε αναπροσαρµογή των εισφορών. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε µεταφορά κεφαλαίων από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
2. Για την υλοποίηση των ανωτέρω εφαρµόζονται
τα οριζόµενα στην υπουργική απόφαση οικ.
23123/785/7.6.2016 (Β΄ 1604) «Καθορισµός των τεχνικών παραµέτρων σχετικά µε τις παροχές του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης», η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 42 του
ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
3. Στους ασφαλισµένους µέχρι 30.6.2018 στον Κλάδο
Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΔΟΕΑΠ εφαρµόζεται το
διανεµητικό σύστηµα καθορισµένων εισφορών µε νοητή
κεφαλαιοποίηση (NDC) για το χρόνο ασφάλισης από
1.7.2018 και εφεξής. Το ποσό της επικουρικής σύνταξης
αποτελείται από το άθροισµα δύο τµηµάτων:
α) το τµήµα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης έως 30.06.2018, το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του ΕΔΟΕΑΠ, όπως
ισχύουν κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου, και
β) το τµήµα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης από 1.7.2018 και εφεξής, το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε το διανεµητικό σύστηµα καθορισµένων
εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC), όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και
στην υπουργική απόφαση οικ. 23123/785/7.6.2016.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται εντός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος
µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής, καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ενσωµατώνονται
στο καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 26
του παρόντος.»
Άρθρο 21
Αποζηµίωση συµβεβληµένων φορέων που παρέχουν
υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα

«Άρθρο 26Α
1. Στους ασφαλισµένους για πρώτη φορά, από
1.7.2018 και µετά, στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης
του ΕΔΟΕΑΠ το ποσό της επικουρικής σύνταξης υπολογίζεται µε βάση το διανεµητικό σύστηµα καθορισµένων
εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC). Οι ασφαλιστικές εισφορές για επικουρική σύνταξη που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισµένο, τηρούνται σε ατοµικές
µερίδες. Σύµφωνα µε το νέο σύστηµα το ποσό της καταβαλλόµενης επικουρικής σύνταξης του ΕΔΟΕΑΠ, διαµορφώνεται µε βάση: α) τα δηµογραφικά δεδοµένα που
προκύπτουν από εγκεκριµένους πίνακες θνησιµότητας

1. Ο Οργανισµός Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) δύναται να µεταβιβάζει πιστώσεις στον ΕΟΠΥΥ, κατόπιν επιχορήγησής του από το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την αποζηµίωση συµβεβληµένων µε τον ΕΟΠΠΥ φορέων που παρέχουν υπηρεσίες
προνοιακού χαρακτήρα. Η αναγνώριση, ο έλεγχος και η
εκκαθάριση των δαπανών του προηγούµενου εδαφίου
διενεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και Υγείας καθορίζονται οι κατηγορίες των ωφε-
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λούµενων, οι παρεχόµενες υπηρεσίες, οι φορείς-δικαιούχοι της αποζηµίωσης, η διαδικασία µεταβίβασης των
πιστώσεων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 22
Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως
εξής:
«γ. Άστεγοι: τα άτοµα που διαβιούν στο δρόµο ή σε ακατάλληλα καταλύµατα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήµων ή
των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση Υπνωτηρίων
που λειτουργούν στους Δήµους, δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράµµατος.»
2. Το όγδοο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 235 του
ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το δηλούµενο εισόδηµα δεν περιλαµβάνει το επίδοµα αναδοχής της διάταξης του άρθρου 9 του
ν. 2082/1992 (Α΄ 158), τα µη ανταποδοτικά επιδόµατα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, την οικονοµική ενίσχυση που χορηγείται στην περίπτωση γ΄ της παρ.
1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149) σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεοµηνίας
και λοιπών φυσικών καταστροφών, καθώς και το επίδοµα
που καταβάλλεται σε ανέργους δυνάµει της παρ. 5 του
άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αρµόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση του Κ.Ε.Α.
είναι οι εξής:
α) η Διεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
β) η Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
γ) ο Οργανισµός Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.),
δ) η Διεύθυνση Λογαριασµών του Δηµοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.),
ε) η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
(Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµικών,
στ) η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
ζ) η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) του ν. 3607/2007 (Α΄ 245),
η) οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού
(Δήµοι),
θ) τα Κέντρα Κοινότητας,
ι) το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) του άρθρου 88 του ν. 3996/2011
(Α΄ 170),
ια) ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) και
ιβ) το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
Η διαχείριση των δαπανών, που θα διατεθούν για την
Τεχνική Συνδροµή υλοποίησης του Προγράµµατος «Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης», δύναται να ανατεθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε φορείς υλοποίησης, κατόπιν σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 235 του
ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη
προς το Δηµόσιο ή πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια και στον τρόπο υπολογισµού του ποσού για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης
παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»
5. Η παρ. 6 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
καθώς και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων σε περίπτωση αρµοδιότητάς του, ρυθµίζονται ο καθορισµός
των δικαιούχων βάσει κριτηρίων εισοδήµατος, περιουσίας και διαµονής, η βάση και ο τρόπος υπολογισµού, καθώς και το ύψος του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης για κάθε ωφελούµενη µονάδα, οι αρµοδιότητες
των οργάνων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου
για την υλοποίηση του Προγράµµατος, οι εξαιρέσεις υπαγωγής στο Πρόγραµµα, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της εισοδηµατικής ενίσχυσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η διαδικασία ένταξης στο Πρόγραµµα, οι προϋποθέσεις αναστολής και ανάκλησης της πράξης έγκρισης του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης και οι επιπτώσεις αυτών, οι όροι και οι προϋποθέσεις της διοικητικής διαδικασίας επίλυσης των σχετικών διαφορών, καθώς και κάθε
άλλο ζήτηµα λεπτοµερειακού ή τεχνικού χαρακτήρα.»
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 966 ΚΠολΔ
Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 966 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182)
προστίθενται τρία εδάφια ως εξής:
«Η δικάσιµος για τη συζήτηση της σχετικής αίτησης ορίζεται υποχρεωτικά και κατά απόλυτη προτεραιότητα εντός οκτώ (8) εργασίµων ηµερών από την κατάθεσή της
και επιδίδεται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες
πριν από τη συζήτηση. Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά εντός οκτώ (8) εργάσιµων ηµερών από τη συζήτηση
της αίτησης. Ο αιτών οφείλει να προσκοµίσει κατά τη συζήτηση έκθεση εκτίµησης της αξίας του πράγµατος µε
χρόνο εκτίµησης µεταγενέστερο της ηµεροµηνίας ορισµού διενέργειας του τελευταίου πλειστηριασµού. Το δικαστήριο προκειµένου να καθορίσει τη νέα τιµή πρώτης
προσφοράς λαµβάνει υπόψη του κάθε πρόσφορο αποδεικτικό µέσο, ιδίως τυχόν εκθέσεις εκτίµησης πιστοποιηµένων εκτιµητών, και παραθέτει τους λόγους µε βάση
τους οποίους διαµόρφωσε τη νέα τιµή.»
Άρθρο 24
Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα
1. Στο τέλος του άρθρου 167 του Πτωχευτικού Κώδικα
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(ν. 3588/2007, Α΄ 153) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3, το πτωχευτικό δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, εκτιµώντας τα αίτια και
τις συνθήκες της υπόθεσης και τις παρατηρήσεις των πιστωτών, αποφαίνεται αν ο οφειλέτης είναι συγγνωστός.»
2. Στο άρθρο 168 του Πτωχευτικού Κώδικα προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3, ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση περί
της απαλλαγής του µετά την παρέλευση τριών (3) ετών
από την καταχώριση του ονόµατος ή της επωνυµίας του
στο Γ.Ε.ΜΗ. και στα µητρώα πτωχεύσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 8.»
3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και στις καταχωρίσεις που έγιναν από
1.10.2016, καθώς και στις εκκρεµείς, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, αιτήσεις πτώχευσης.
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 25
Ρυθµίσεις για το µηχανισµό αυτόµατης επιστροφής
Ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (clawback) του
άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας, υπ’ αριθµ. Γ5/63587/2015 (Β΄ 1803), υπουργικής απόφασης και του άρθρου 100 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, επεκτείνεται και στα έτη 2019-2022, µε αρχικό έτος
βάσης υπολογισµού για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος το 2018, και για καθένα από τα επόµενα έτη το εκάστοτε προηγούµενο έτος. Τα επιτρεπόµενα όρια δαπανών αναπροσαρµόζονται για τα έτη 2019-2022, αποκλειστικά βάσει της προβλεπόµενης κατ’ έτος µεταβολής
του πραγµατικού ΑΕΠ σε σταθερές τιµές, όπως αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισµό κάθε έτους. Η κατανοµή των ορίων στις τρεις υποκατηγορίες δαπανών θα απεικονίζεται στην εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισµού κάθε έτους. Για την πρώτη εφαρµογή και
όσον αφορά στο έτος 2019, η κατανοµή των ορίων της
φαρµακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, της νοσοκοµειακής φαρµακευτικής δαπάνης, καθώς και της δαπάνης για
παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας από τον ΕΟΠΥΥ θα ορισθεί µε υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 26
Τροποποίηση του ν. 1902/1990, του ν. 3918/2011
και του π.δ. 312/1992
1. Στο άρθρο 19 του ν. 1902/1990 (Α΄ 138) προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Το ποσοστό συµµετοχής, για τις περιπτώσεις που
προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1
και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, είναι µηδέν
τοις εκατό (0%) για τα γενόσηµα φάρµακα.»
2. Στο άρθρο 34 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται
παρ. 8 ως εξής:
«8. Καθιερώνεται ποσοστό επιστροφής (rebate) 0,8%
επί της λιανικής τιµής των συνταγογραφούµενων φαρ-

µάκων αναφοράς µετά τη λήξη της περιόδου προστασίας προς τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2018. Το ποσό της επιστροφής που οφείλει το φαρµακείο υπολογίζεται και
επιβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ κατά την εκκαθάριση των εκτελεσµένων συνταγών και συµψηφίζεται µε οφειλές
του ΕΟΠΥΥ προς το φαρµακείο για την εκτέλεση των
συνταγών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται
να αναπροσαρµόζεται για τα επόµενα έτη το ποσοστό επιστροφής, ο τρόπος υπολογισµού του και να ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής της ως άνω διάταξης.»
3. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης 1
του άρθρου 4 του π.δ. 312/1992 (Α΄ 157) προστίθεται
φράση ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζονται οι ελάχιστες ποσότητες αποθεµάτων γενοσήµων φαρµάκων ανά θεραπευτική κατηγορία που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρµακεία.»
Άρθρο 27
Ρυθµίσεις για τα οπτικά – γυαλιά οράσεως
και τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής
1. Τα οπτικά – γυαλιά οράσεως που χορηγούνται από
µη συµβεβληµένο ιδιώτη πάροχο και αποζηµιώνονται
σύµφωνα µε τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υπηρεσιών
Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, όπως ισχύει κάθε φορά, παρέχονται κατόπιν προηγούµενης γνωµάτευσης πιστοποιηµένου ιατρού - οφθαλµιάτρου και κατόπιν ιατρικού ελέγχου από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Οργανισµού.
Στην περίπτωση του δικαιούχου παροχής εκδίδεται βεβαίωση ως παράρτηµα της γνωµάτευσης, µε µοναδικό αριθµό, η οποία προσδιορίζει το, προς αποζηµίωση, δικαιούµενο ποσό σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΥ, και η
οποία υπογράφεται ηλεκτρονικά από το αρµόδιο διοικητικό όργανο του ΕΟΠΥΥ και παραδίδεται στον δικαιούχο
περίθαλψης, προκειµένου να την υπογράψει και στη συνέχεια να την καταθέσει σε κατάστηµα οπτικών, που λειτουργεί νόµιµα και να λάβει την παροχή που δικαιούται.
Το ποσό που αναγράφεται στη βεβαίωση αποζηµιώνεται
απευθείας από τον Οργανισµό στον πάροχο οπτικών ειδών κατόπιν προσκόµισης από τον τελευταίο της ιατρικής γνωµάτευσης, της ηλεκτρονικής βεβαίωσης και του
παραστατικού πώλησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ. 7α του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), όπως ισχύει. Σε περίπτωση που το παραστατικό πώλησης των
χορηγούµενων ειδών είναι µικρότερης αξίας από το βεβαιούµενο ποσό, καταβάλλεται στον πάροχο οπτικών το
αντίτιµο της πραγµατικής τιµής πώλησης της παροχής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ, καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος. Το εξαµηνιαίο επιτρεπτό όριο δαπάνης
του ΕΟΠΥΥ για τις παροχές του παρόντος άρθρου υπάγεται στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 100 του ν.
4172/2013 (Α΄ 167) και το ύψος αυτού προσδιορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας, σύµφωνα µε την παρ. 4
του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.
3. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται αναλογικά
και στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών υγείας προς
τους δικαιούχους περίθαλψης από µη συµβεβληµένους
µε τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους ειδικής αγωγής. Κάθε
διάταξη που αντίκειται στο παρόν καταργείται.
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Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4430/2016
Μετά το έβδοµο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 7
του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Δήλωση αρνήσεως του προηγούµενου εδαφίου, η οποία ανακαλείται εγγράφως από τον πάροχο, µέχρι τις
15.6.2018, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα.»
Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4052/2012
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), αντικαθίσταται ως
εξής:
«δ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αυτοδικαίως συµψηφίζει τα παραπάνω ποσά µε ισόποσες οφειλές του προς Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων από
την προµήθεια φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων για τις
ανάγκες των φαρµακείων του.»
Άρθρο 30
Ρυθµίσεις για τη διαδικασία επιλογής του Ε.Κ.Α.Π.Υ.
Για τη διενέργεια των οριζόµενων στο άρθρο 8 του
ν. 4369/2016 διαδικασιών επιλογής που αφορούν το
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προµηθειών Υγείας» (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του άρθρου 21 του
ν. 4472/2017 (Α΄ 74), αρµόδιο ορίζεται το Α΄ Τµήµα του
Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) του
άρθρου 10 του ν. 4369/2016, όπως συστάθηκε µε την υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.40717/2017
(Β΄ 4125) και τροποποιήθηκε µε την υπουργική απόφαση
υπ’ αριθµ. ΔΙΔΚ/Φ.38/8668/2018 (Β΄ 773).
Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4025/2011
Η παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στις Μονάδες Ηµερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) µπορεί να αναπτύσσεται µία ή περισσότερες ειδικότητες εκ
των προβλεποµένων στις αποφάσεις της παραγράφου
5.»
Άρθρο 32
Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 90
του ν. 4368/2016
Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 90 του
ν. 4368/2016 (Α΄ 21) προστίθενται τρίτο, τέταρτο και πέµπτο εδάφιο ως εξής:
«Στα πλαίσια των προηγούµενων εδαφίων δηµιουργείται και τηρείται στον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονικός φάκελος δαπάνης ασφάλισης υγείας δικαιούχου. Ο δικαιούχος περίθαλψης έχει άµεση πρόσβαση στις δαπάνες που τον αφορούν, κατόπιν προηγούµενης πιστοποίησής του που
διενεργείται από εξουσιοδοτηµένους φορείς, και δυνατότητα αµφισβήτησης αυτών σε περίπτωση µη πραγµατοποιήσεώς τους. Η επεξεργασία των δεδοµένων υπόκειται σε κατάλληλα και ειδικά µέτρα για την προστασία
των δικαιωµάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων στον τοµέα της δηµόσιας υγείας σύµφωνα µε το Γε-

νικό Κανονισµό για την Προστασία Δεδοµένων (Κανονισµός ΕΕ 679/2016) και αποσκοπεί στην πραγµατική παροχή υγειονοµικής περίθαλψης, στην πραγµατική πρόσβαση όλων σε αυτήν, στη διασφάλιση των πόρων που
διατίθενται για την υγειονοµική περίθαλψη, τον έλεγχο
των δαπανών και την αποτελεσµατική χρηµατοδότηση
της υγειονοµικής περίθαλψης. Η επεξεργασία δεδοµένων σχετικών µε την υγεία για λόγους δηµόσιου συµφέροντος δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους
σκοπούς από τρίτους, όπως εργοδότες ή ασφαλιστικές
εταιρείες και τράπεζες.»
Άρθρο 33
Ψηφιακή υποβολή δικαιολογητικών
1. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά βάσει των οποίων
εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωµή δαπάνες
των ιδιωτών παρόχων υγείας του ΕΟΠΥΥ, πλην υποβολών φαρµακοποιών που αφορούν αποκλειστικά στο φάρµακο, µπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και όχι σε
έντυπη µορφή, στο πληροφοριακό σύστηµα του ΕΟΠΥΥ.
Οµοίως, µπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στις
αρµόδιες Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον ΕΟΠΥΥ, τα δικαιολογητικά και τα εκδοθέντα για
την πληρωµή της δαπάνης χρηµατικά εντάλµατα (Χ.Ε.),
για την άσκηση προληπτικού ελέγχου στις προβλεπόµενες περιπτώσεις και τη θεώρηση των Χ.Ε. αντίστοιχα. Τα
δηµόσια ηλεκτρονικά έγγραφα εκδίδονται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 (Β΄
1317/2012) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, και στην
υπ’ αριθµ. απόφαση Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου
2011 περί καθιέρωσης ελάχιστων απαιτήσεων για τη διασυνοριακή επεξεργασία εγγράφων, τα οποία έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά από αρµόδιες αρχές, σύµφωνα µε
την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, που έχει κοινοποιηθεί µε αριθµό
Ε(2011)1081.
2. Για την εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση των ανωτέρω δαπανών των ιδιωτών παρόχων υγείας υποβάλλονται µηνιαίως τα εξής δικαιολογητικά: α) ηλεκτρονικό τιµολόγιο, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 4308/2014
(Α΄251), β) τα απαιτούµενα ηλεκτρονικά παραστατικά ανά κατηγορία δαπάνης, ψηφιακά υπογεγραµµένα στο
σύνολό τους από τον ιδιώτη πάροχο, γ) πιστοποίηση της
συναίνεσης και παρουσίας του ασφαλισµένου µε χρήση
προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, όπου αυτή προβλέπεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό
910/2014 της ΕΕ και δ) υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη, µε την οποία δηλώνεται η ακρίβεια του συνόλου των υποβληθέντων στοιχείων, το γεγονός ότι το
σύνολο των υποβληθέντων πράξεων και υπηρεσιών εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τον ΕΚΠΥ και τις συµβατικές
του υποχρεώσεις και µε την οποία βεβαιώνεται η ανάληψη υποχρέωσης του παρόχου για ασφαλή τήρηση του
φυσικού αρχείου για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών
και προσκόµισή του στον Οργανισµό, εφόσον ζητηθεί.
Αµφότερα τα υπό β΄ και γ΄ στοιχεία πρέπει να πληρούν
τις προδιαγραφές του άρθρου 15 του ν. 4308/2014. Τα δικαιολογητικά τηρούνται σε φυσική µορφή από τις οικείες
οικονοµικές υπηρεσίες των παρόχων και τίθενται στη
διάθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του
κατασταλτικού ελέγχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατά-
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ξεις. Ο υπεύθυνος τήρησης του φυσικού αρχείου του
προηγούµενου εδαφίου γνωστοποιείται στον Οργανισµό
και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και υπάγεται στο εννοιολογικό πεδίο της περίπτωσης α΄
του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα.
3. Το σύνολο του φυσικού αρχείου που υποβάλλεται
στον ΕΟΠΥΥ απαιτείται σε µηνιαία βάση από δείγµα παρόχων σε ποσοστό, όχι κατώτερο του 1% του συνόλου
αυτών. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν
προσκοµισθεί στον ΕΟΠΥΥ το αιτούµενο φυσικό αρχείο,
η οικεία δαπάνη δεν εκκαθαρίζεται και δεν αποζηµιώνεται.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από πρόταση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, καθορίζεται ο χρόνος έναρξης
του παρόντος άρθρου ανά κατηγορία παρόχων, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Η απόφαση του ανωτέρω εδαφίου για την πρώτη κατηγορία παρόχων, θα
δηµοσιευθεί εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος. Με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, η οποία
θα ληφθεί το αργότερο εντός µηνός από τη δηµοσίευση
του παρόντος, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την πιλοτική εφαρµογή του παρόντος.
ΤΜΗΜΑ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Άρθρο 34
Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί
1. Ως βιβλίο νοείται, για την εφαρµογή του παρόντος
Τµήµατος, η έντυπη έκδοση, το CD-ROM, το DVD ROM,
οποιοσδήποτε τύπος ψηφιακού κειµένου (αρχείου) που
αναπαράγει ακριβώς το περιεχόµενο συγκεκριµένου βιβλίου, καθώς και το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book).
2. Ως εκδότης νοείται, για την εφαρµογή του παρόντος Τµήµατος, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκδίδει βιβλία στην Ελλάδα σε οποιαδήποτε γλώσσα ή που
εκδίδει βιβλία στο εξωτερικό στην ελληνική γλώσσα και
τα οποία διατίθενται στην Ελλάδα.
3. Οι διατάξεις του παρόντος Τµήµατος εφαρµόζονται
σε βιβλία που κυκλοφορούν στην Ελλάδα από εκδότη
που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και τα οποία έχουν
εκτυπωθεί ή αναπαραχθεί στο εξωτερικό για λογαριασµό του εκδότη.
4. Οι διατάξεις του παρόντος Τµήµατος δεν εφαρµόζονται σε µεταχειρισµένα και ελαττωµατικά βιβλία.
5. Οι διατάξεις του παρόντος Τµήµατος δεν εφαρµόζονται στον καθορισµό τιµής βιβλίου µετά την παρέλευση
δεκαοκτώ (18) µηνών από την πρώτη έκδοσή του, µε επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 35 του παρόντος.
6. Οι διατάξεις του παρόντος Τµήµατος δεν εφαρµόζονται στην τιµή διάθεσης βιβλίων στον συγγραφέα τους,
στο Δηµόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., σε κάθε νοµικό πρόσωπο
που εξυπηρετεί κοινωφελείς ή πολιτιστικούς ή επιστηµονικούς σκοπούς ή παρέχει τέτοιες υπηρεσίες στο κοινό,
καθώς και στις επαγγελµατικές οργανώσεις συγγραφέων, εκδοτών και βιβλιοπωλών, εφόσον η διάθεση των βιβλίων δεν γίνεται µε σκοπό την εµπορική τους εκµετάλλευση.

Άρθρο 35
Καθορισµός τιµής βιβλίου
1. Ο εκδότης οφείλει να καθορίζει την τιµή διάθεσης
του βιβλίου του και τις ενδεχόµενες πρόσθετες παροχές
που µπορούν να προσφέρονται στο κοινό και να ενηµερώνει για τα ανωτέρω όσους προµηθεύονται αντίτυπα
του βιβλίου για διάθεση στο κοινό.
2. Απαγορεύεται η διάθεση βιβλίων στο κοινό από τον
ίδιο τον εκδότη τους ή από τρίτο:
α. σε τιµή που υπερβαίνει την τιµή που καθορίστηκε από τον εκδότη ή
β. σε τιµή που είναι µικρότερη του ενενήντα τοις εκατό
(90%) της τιµής αυτής.
3. Κατά τη διάθεση του βιβλίου, ο εκδότης δεν προβαίνει σε προσφορά προσθέτων παροχών, αν αυτές δεν
καθορίζονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2. Απαγορεύεται επίσης η διαφήµιση παροχών που δεν καθορίζονται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο.
4. Όταν η επιχείρηση διάθεσης βιβλίων στο κοινό είναι
εγκατεστηµένη σε απόσταση µεγαλύτερη των πενήντα
(50) χιλιοµέτρων από την έδρα του εκδότη του διατιθέµενου βιβλίου, η διάθεσή του µπορεί να γίνεται σε τιµή
που υπερβαίνει έως και πέντε τοις εκατό (5%) την καθορισµένη από τον εκδότη τιµή διάθεσης στο κοινό.
5. Ο εκδότης µπορεί να αναπροσαρµόζει την τιµή διάθεσης του βιβλίου στο κοινό. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να ενηµερώσει για την αναπροσαρµογή της τιµής
όσους προµηθεύονται ή έχουν προµηθευτεί αντίτυπα
του βιβλίου για διάθεσή τους στο κοινό.
6. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα προµηθεύονται ή έχουν προµηθευτεί αντίτυπα βιβλίου για περαιτέρω διάθεση τους στο κοινό υποχρεούνται να τα διαθέτουν σε τιµή:
α. που δεν υπερβαίνει τη νέα τιµή που καθορίστηκε από τον εκδότη,
β. που δεν είναι µικρότερη του ενενήντα τοις εκατό
(90%) της τιµής αυτής.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου ισχύει µετά
την παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα
που το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει τα
βιβλία στο κοινό, έλαβε γνώση του ανακαθορισµού της
τιµής.
7. Σε περίπτωση αναπροσαρµογής της τιµής διάθεσης
του βιβλίου σε ύψος χαµηλότερο της τιµής που είχε αρχικά καθοριστεί ο εκδότης οφείλει:
α. είτε να καταβάλει, ως αποζηµίωση, στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 6 τη διαφορά ανάµεσα
στην παλαιά και στη νέα τιµή επί τον αριθµό των αδιάθετων αντιτύπων,
β. είτε να δεχθεί ανεπιφύλακτα την επιστροφή των αδιάθετων αντιτύπων στην τιµή στην οποία έγινε η προµήθεια των αντιτύπων.
Η επιλογή µεταξύ της αποζηµίωσης ή της επιστροφής
των αδιάθετων αντιτύπων, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις
α΄ και β΄ γίνεται από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της
παραγράφου 6.
8. Δεν θεωρείται υπέρβαση, της καθορισµένης από τον
εκδότη τιµής διάθεσης του βιβλίου στο κοινό, η αµοιβή
για συµπληρωµατικές υπηρεσίες που παρέχονται στο
κοινό κατά τη διάθεση του βιβλίου.
9. Σε περίπτωση ανατύπωσης του βιβλίου, η τιµή διάθεσής του στο κοινό δεν µπορεί να είναι χαµηλότερη του
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ογδόντα τοις εκατό (80%) της καθορισµένης από τον εκδότη τιµής διάθεσης, επί δώδεκα (12) µήνες. Το χρονικό
διάστηµα των δώδεκα (12) µηνών ξεκινάει:
α. είτε µετά την παρέλευση δεκαοκτώ (18) µηνών από
την πρώτη έκδοση, όταν η ανατύπωση συντελείται πριν
τη συµπλήρωση των δεκαοκτώ (18) µηνών από την πρώτη έκδοση,
β. είτε από την ηµεροµηνία της πρώτης ανατύπωσης,
όταν αυτή συντελείται µετά τη συµπλήρωση των δεκαοκτώ (18) µηνών από την πρώτη έκδοση.
10. Σε περίπτωση που το βιβλίο επανεκδοθεί µε σηµαντικές αλλαγές από τον ίδιο ή άλλον εκδότη µε διαφορετικό Διεθνή Μοναδικό Αριθµό Βιβλίου (ISBN), οι παράγραφοι 1 έως 7 εφαρµόζονται υπό την προϋπόθεση ότι
έχουν παρέλθει τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) µήνες
από την ηµεροµηνία κατά την οποία τα αντίτυπα του βιβλίου που διέθεσε ο εκδότης εξαντλήθηκαν. Τεκµήριο
για αυτό αποτελεί η σχετική δήλωση του εκδότη στη βάση δεδοµένων κυκλοφορούντων βιβλίων «Βιβλιονέτ».
11. Όλα τα βιβλία που τίθενται στην αγορά θα πρέπει
να φέρουν αναγραφή του µήνα και του έτους της τρέχουσας έκδοσης, καθώς και τον αριθµό των αντιτύπων.
Σε περίπτωση ανατύπωσης ή επανέκδοσης, εκτός των όσων ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο, τα βιβλία θα
πρέπει να φέρουν επίσης τον αύξοντα αριθµό της, καθώς και το µήνα και έτος της πρώτης έκδοσης. Σε περίπτωση µη αναγραφής του µήνα έκδοσης, λογίζεται ως
µήνας έκδοσης ο Ιανουάριος του έτους της έκδοσης του
βιβλίου.
Άρθρο 36
Επιβολή κυρώσεων
1. Για τις παραβάσεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 6, 9
και 11 του άρθρου 35 επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 22 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173).
2. Η διαδικασία επιβολής προστίµων διενεργείται κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του ν. 4177/2013.
3. Τα ποσά των προστίµων που επιβάλλονται κατά την
παράγραφο 1 εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κ.Ε.Δ.Ε. και µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
Οικονοµικών.
Άρθρο 37
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Εσωτερικών
ρυθµίζεται ο τρόπος γνωστοποίησης από τον εκδότη της
τιµής διάθεσης του βιβλίου, οι αρµόδιες αρχές για τον έλεγχο των παραπάνω και η διαδικασία πραγµατοποίησης
αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία για την εφαρµογή της
διάταξης της παρούσας λεπτοµέρεια.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Πολιτισµού και Αθλητισµού µπορεί να καθορίζονται χρονικά διαστήµατα, που συνολικά δεν υπερβαίνουν τις δεκαπέντε (15) ηµέρες ετησίως, κατά τα οποία δεν θα ισχύουν οι κανόνες τιµολόγησης του άρθρου
35 του παρόντος.
Άρθρο 38
Μεταβατική διάταξη
Οι διατάξεις του παρόντος Τµήµατος εφαρµόζονται

στα βιβλία που θα εκδοθούν µετά την δηµοσίευση της
κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος.
Άρθρο 39
Καταργούµενες διατάξεις
Με τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται η
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271), η υποπερίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΣΤ.4 της παρ. ΣΤ΄ του
πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) και η παρ. 5 του
άρθρου 186 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), καθώς και κάθε
άλλη διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος
Τµήµατος.
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 40
Ρύθµιση θεµάτων Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α.
1. Το έβδοµο και όγδοο εδάφιο της υποπερίπτωσης
ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 143 του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 80 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188) και µε την παρ. 1 του
άρθρου 12 του ν. 4533/2018 (Α΄ 75), αντικαθίστανται ως
εξής:
«Η χρέωση της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται στους
εκπροσώπους φορτίου αποκλειστικά για τα έτη 2016 έως 2020, οπότε και καταργείται, ως εξής: για το έτος
2016 ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της χρέωσης που προκύπτει µε την εφαρµογή της µεθοδολογίας,
για το έτος 2017 και το πρώτο τρίµηνο του έτους 2018
στο εκατό τοις εκατό (100%) και από την 1η Απριλίου
2018 στο εξήντα πέντε τοις εκατό (65%), από την 1η Ιανουαρίου 2019 στο πενήντα τοις εκατό (50%) και από
την 1η Ιανουαρίου 2020 στο τριάντα τοις εκατό (30%)
της χρέωσης που προκύπτει µε την εφαρµογή της µεθοδολογίας. Ειδικότερα για τα έτη 2018, 2019 και 2020, το
ετήσιο σωρευτικό απολογιστικό λογιστικό πλεόνασµα
του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου, που τυχόν θα προκύψει, λαµβανοµένου υπόψη ειδικού αποθεµατικού ασφαλείας έκτακτων δαπανών ποσού εβδοµήντα εκατοµµυρίων (70.000.000) ευρώ, βάσει του δηµοσιευµένου
δελτίου του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου µε εκκαθάριση µηνός Δεκεµβρίου εκάστου έτους, αποδίδεται κατά
το επόµενο έτος στους εκπροσώπους φορτίου από τον
Λειτουργό της Αγοράς ως εκροή του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου. Η διαδικασία απόδοσης του πλεονάσµατος και κάθε ειδικότερη λεπτοµέρεια καθορίζονται στον
Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.»
2. Στο τέλος του έκτου εδαφίου της υποπερίπτωσης
αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 143 του
ν. 4001/2011 προστίθεται φράση ως εξής:
«, µε την επιφύλαξη της διάθεσης του ετήσιου σωρευτικού απολογιστικού πλεονάσµατος του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου για τα έτη 2018, 2019 και 2020, σύµφωνα µε την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της
παρούσας.»
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3. Στην περίπτωση α΄ της παρ. Α2 του άρθρου 25 του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τα έτη 2019 και 2020 το ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου ανέρχεται σε εξήντα πέντε τοις εκατό
(65%).»
Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4067/2012
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012
(Α΄ 79), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του
άρθρου 55 του ν. 4508/2017 (Α΄ 200) και το άρθρο 400
του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2019 η πίστωση του προηγούµενου εδαφίου ανέρχεται µέχρι το ποσό των πενήντα εννέα εκατοµµυρίων (59.000.000) ευρώ και για το έτος
2020 µέχρι το ποσό των εξήντα οχτώ εκατοµµυρίων
(68.000.000) ευρώ. Για το έτος 2018 δεν χορηγείται πίστωση.»
Άρθρο 42
Αναπροσαρµογή ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας
προς δηµοπράτηση µέσω δηµοπρασιών πώλησης
προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας
µε φυσική παράδοση
1. Με την έγκριση των όρων των πράξεων απόσχισης
και των λογιστικών καταστάσεων απόσχισης από το Διοικητικό Συµβούλιο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και τη δηµοσίευση
των πράξεων αυτών σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4533/2018 (Α΄75), καθώς και µε τη δηµοσίευση
της προκήρυξης του διαγωνισµού της παρ. 2 του άρθρου
3 του ν. 4533/2018, οι ποσότητες που τυχόν ορίζονται
προς δηµοπράτηση, µε απόφαση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε
το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 135 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94), µειώνονται κατά πενήντα ποσοστιαίες µονάδες (50%).
2. Με την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων αγοραπωλησίας µετοχών (share purchase agreements) της
παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4533/2018, ο µηχανισµός αναπροσαρµογής των προς δηµοπράτηση ποσοτήτων των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016
καταργείται.
3. Με την υλοποίηση των αναγκαίων προαπαιτούµενων πράξεων για έκαστο συµβαλλόµενο µέρος µε σκοπό
την ολοκλήρωση των αντίστοιχων συναλλαγών της παρ.
7 του άρθρου 3 του ν. 4533/2018, το ποσοστό της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου
135 του ν. 4389/2016 µειώνεται κατά εννέα ποσοστιαίες
µονάδες (9%).
4. Η Ε.Χ.Ε. Α.Ε. εντός του Ιανουαρίου 2019 υποβάλλει
στη ΡΑΕ εισήγηση για την τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 140 του
ν. 4389/2016, και του Κανονισµού της, εφόσον αυτό απαιτείται, προκειµένου ο σχετικός µηχανισµός πώλησης
προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση µε την έναρξη λειτουργίας των Αγορών
Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α΄ 185), ως ισχύει, να είναι συµβατός µε την οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω Αγορών, ιδίως όσον αφορά τις δηλώ-

σεις χρήσης των ποσοτήτων προθεσµιακών προϊόντων
στο σύστηµα δήλωσης προγραµµάτων της Ε.Χ.Ε. Α.Ε και
τις υποχρεώσεις φυσικής εκπλήρωσης και εξισορρόπησης των µερών.
ΤΜΗΜΑ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 43
Κατάργηση ελαχίστου ορίου διάρκειας
της σύµβασης ναύλωσης
Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 4256/2014 (Α΄ 92), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4
του άρθρου 94 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), και η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014, καταργούνται από 1.11.2018.
ΤΜΗΜΑ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 44
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 393/1976
Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 393/1976 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Την κατάρτιση και εκτέλεση προγραµµάτων εκδροµών και περιηγήσεων που διοργανώνονται αποκλειστικά
από τουριστικά γραφεία εντός ή εκτός χώρας µε ιδιόκτητα ή µισθωµένα θαλάσσια, χερσαία ή αεροπορικά µεταφορικά µέσα.»
ΤΜΗΜΑ Θ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4469/2017 (Α΄ 62)
Άρθρο 45
Ορισµοί
1. Στην περίπτωση ιστ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4469/2017 (Α΄ 62) η ηµεροµηνία «31η Δεκεµβρίου
2016» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «31η Δεκεµβρίου 2017».
2. Στην περίπτωση ιζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4469/2017 η ηµεροµηνία «31η Δεκεµβρίου 2016» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «31η Δεκεµβρίου 2017».
3. Η περίπτωση ιη΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4469/2017 αντικαίσταται ως εξής:
«ιη) Ως «οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» νοούνται οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης, που βεβαιώθηκαν έως το χρόνο υποβολής
της αίτησης του άρθρου 4 και γεννήθηκαν έως την 31η
Δεκεµβρίου 2017 ή ανάγονται σε χρόνο έως την 31η Δεκεµβρίου 2017, µε τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
του άρθρου 4.»
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Άρθρο 46
Πεδίο εφαρµογής
1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4469/2017 η ηµεροµηνία «31η Δεκεµβρίου 2016» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «31η Δεκεµβρίου 2017».
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 η ηµεροµηνία «31η Δεκεµβρίου 2016» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «31η Δεκεµβρίου 2017».
3. Το εδάφιο γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του
ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο πιστωτής ενηµερώνει την Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) εντός τριών (3)
µηνών από την ηµεροµηνία προώθησης της αίτησης για
την ολοκλήρωση ή µη της διαπραγµάτευσης και σε καταφατική περίπτωση για την επίτευξη ή µη συµφωνίας µε
τον οφειλέτη. Αν η διαπραγµάτευση ολοκληρωθεί µετά
την ενηµέρωση του προηγούµενου εδαφίου, ο πιστωτής
ενηµερώνει την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. µέσα σε έναν (1) µήνα από την
ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσης για την επίτευξη ή
µη συµφωνίας.»
4. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017
προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Αν δύο ή περισσότεροι πιστωτές έχουν ακριβώς ίσες
απαιτήσεις και οι απαιτήσεις τους, αθροιζόµενες µε τις
µικρότερες απαιτήσεις, υπερβαίνουν το δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) του συνολικού χρέους ή το ποσό των
20.000.000 ευρώ, τότε οι πιστωτές αυτοί συµµετέχουν
στη διαδικασία για το σύνολο των απαιτήσεών τους και
δεσµεύονται από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.»
Άρθρο 47
Ρύθµιση οφειλών οµόρρυθµων εταίρων
Μετά το πέµπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 4469/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι οµόρρυθµοι εταίροι οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης
εταιρίας µπορούν να ζητήσουν τη ρύθµιση και του συνόλου των δικών τους οφειλών, οι οποίες θα επιτρεπόταν
να ρυθµιστούν, αν οι εταίροι υπέβαλλαν αίτηση ως ιδιοκτήτες ατοµικής επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση περιέχει ως προς αυτούς το σύνολο των στοιχείων
και συνοδεύεται από το σύνολο των δικαιολογητικών
του άρθρου 5 και οι περιορισµοί των παραγράφων 3 και 5
του άρθρου 2 ισχύουν και ως προς το πρόσωπο του οµόρρυθµου εταίρου, ενώ οι περιορισµοί της παραγράφου
1 του άρθρου 2 και του άρθρου 3 κρίνονται µε βάση το
πρόσωπο της εταιρίας. Για την εταιρία και τους οµόρρυθµους εταίρους της, που ζητούν ρύθµιση και του συνόλου
των δικών τους οφειλών ακολουθείται, κατά το δυνατόν,
ενιαία διαδικασία υπό τον ίδιο συντονιστή. Η απαρτία υπολογίζεται χωριστά για κάθε συνοφειλέτη. Οι προτάσεις ρύθµισης υποβάλλονται χωριστά για τον κάθε συνοφειλέτη και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας για τη µία
πρόταση δεν επηρεάζεται από το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας για τις λοιπές προτάσεις. Ο συντονιστής δικαιούται πλήρη αµοιβή για κάθε οµόρρυθµο εταίρο που ζητεί ρύθµιση του συνόλου των δικών του οφειλών.»
Άρθρο 48
Περιεχόµενο αίτησης και συνοδευτικά έγγραφα
1. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 4469/2017, µετά τη φράση «των οφειλόµενων ποσών

ανά πιστωτή» προστίθεται η φράση «, της ηµεροµηνίας,
αναφορικά µε την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής,».
2. Η παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών µπορεί να τροποποιείται ο κατάλογος των δικαιολογητικών της παραγράφου 8. Με
την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να
προβλέπεται ότι ορισµένα από τα δικαιολογητικά απαιτούνται µόνο σε κάποιες κατηγορίες υποθέσεων, καθώς
και ότι ορισµένα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται υποχρεωτικά µαζί µε την αίτηση, αλλά µπορούν να υποβληθούν το αργότερο έως τη λήξη της διαπραγµάτευσης.»
Άρθρο 49
Συντονιστής
1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την κατάθεση της αίτησης, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει συντονιστή της διαδικασίας από το µητρώο συντονιστών που τηρείται στην
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Προτιµάται συντονιστής µε έδρα εντός της
Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα του
ο οφειλέτης.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Δεν επιτρέπεται ο διορισµός ως συντονιστή του ίδιου προσώπου σε περισσότερες από µία αιτήσεις, αν
προηγουµένως δεν έχει εξαντληθεί η δυνατότητα διορισµού των λοιπών εγγεγραµµένων στο µητρώο της παραγράφου 1 µε έδρα την Περιφέρεια, εντός της οποίας
λαµβάνει χώρα η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών.»
Άρθρο 50
Διαδικασία διαπραγµάτευσης
1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8
του ν. 4469/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν µετά την εξέταση των προσκοµισθέντων εγγράφων παραµένει αδικαιολόγητη απόκλιση, που υπερβαίνει
το ένα πέµπτο της συνολικής οφειλής προς ρύθµιση, τότε ο συντονιστής ζητά από τον οφειλέτη και τον πιστωτή
πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα για το ύψος της απαίτησης εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών».
2. Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 προστίθεται παράγραφος 18 ως εξής:
«18. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών µπορούν να ρυθµίζονται λεπτοµερειακά θέµατα της διαδικασίας ελέγχου
πληρότητας της αίτησης ή της διαδικασίας διαπραγµάτευσης, καθώς και να τροποποιούνται οι προθεσµίες που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο ή στο άρθρο 7. Με την
απόφαση αυτή µπορεί ιδίως:
1) να καθορίζεται διαδικασία συµπλήρωσης των στοιχείων της αίτησης, καθώς και διόρθωσης των σφαλµάτων της,
2) να ορίζονται προθεσµίες για συγκεκριµένες ενέργειες, όταν τέτοιες προθεσµίες δεν ορίζονται στο νόµο,
3) να προβλέπεται διαδικασία παράτασης της προθεσµίας σε συγκεκριµένη περίπτωση, όταν η µη τήρησή
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της οφείλεται σε λόγους, τους οποίους δεν µπορεί να ελέγξει το µέρος που ζητά την παράταση,
4) να καθορίζεται διαδικασία διαγραφής της αίτησης
µε ταυτόχρονη επανυποβολή της, όταν υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλµατα, τα οποία κατά το χρόνο διαπίστωσής
τους δεν µπορούν να διορθωθούν µε εισαγωγή των στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρµα· στην περίπτωση
αυτή ο συντονιστής που διορίστηκε για τη διαγραφόµενη
αίτηση διατηρεί την ιδιότητά του και για τη νέα αίτηση,
χωρίς να δικαιούται νέα αµοιβή, ενώ η προθεσµία της
παραγράφου 1 του άρθρου 13 υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης στα πλαίσια της αρχικής αίτησης,
5) να προβλέπεται δυνατότητα και διαδικασία για την
παραίτηση του οφειλέτη από εκκρεµή αίτηση· στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης από τον ίδιο οφειλέτη.»
Άρθρο 51
Αµοιβή του συντονιστή
Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους καθορίζεται το ύψος της αµοιβής του συντονιστή. Η αµοιβή µπορεί να κλιµακώνεται ανάλογα µε την κατηγοριοποίηση του οφειλέτη ως µικρής
ή µεγάλης επιχείρησης ή ανάλογα µε την πρόοδο της
διαδικασίας. Η απόφαση αυτή µπορεί να προβλέπει ότι εφαρµόζεται και στις εκκρεµείς υποθέσεις.»
Άρθρο 52
Αναστολή εκτέλεσης
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 ο αριθµός «εβδοµήντα (70)» αντικαθίσταται µε τον αριθµό «ενενήντα (90)».
2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017
προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Κατά το χρονικό διάστηµα της παραγράφου 1 αναστέλλεται και κάθε διοικητικό µέτρο, το οποίο επιβάλλεται, αυτοδικαίως ή µε πράξη της Διοίκησης, ως συνέπεια της µη εξόφλησης υποχρεώσεων, των οποίων ζητείται η ρύθµιση και το οποίο συνεπάγεται την αναστολή
λειτουργίας της επιχείρησης.»
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 η φράση «την παράγραφο 1» αντικαθίσταται µε τη φράση «τις
παραγράφους 1 και 1α».
4. Στην παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 η φράση «της παραγράφου 1» αντικαθίσταται µε τη φράση
«των παραγράφων 1 και 1α».
5. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 13 του
ν. 4469/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με τις ίδιες προϋποθέσεις µπορεί η Διοίκηση να διατάξει την πρόωρη παύση της αναστολής της παραγράφου 1α.»
Άρθρο 53
Συµµετοχή του Δηµοσίου και των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 διαγράφεται η φράση «, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ και β΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 9».
2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 15 του

ν. 4469/2017, µετά τη φράση «Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου,» προστίθεται η φράση «και εφόσον συµµετέχουν ιδιώτες πιστωτές,».
3. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 15 του
ν. 4469/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης και
υπό την προϋπόθεση ότι: α) έχει εξοφληθεί τουλάχιστον
η πρώτη δόση της ρύθµισης δυνάµει αυτής, β) έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί µε νόµιµο τρόπο, µε αναστολή
είσπραξης ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής οι µη υπαγόµενες στη σύµβαση οφειλές και γ) έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 6 του άρθρου 14, µετά από αίτηση του
οφειλέτη, η Φορολογική Διοίκηση αποφασίζει ότι οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαµβάνουν µελλοντικές απαιτήσεις. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ανεξάρτητα από το εάν οι κατασχέσεις επιβλήθηκαν για υπαγόµενες ή µη στη
σύµβαση οφειλές και γνωστοποιείται στον τρίτο. Ποσά
απαιτήσεων που γεννώνται µετά την ως άνω γνωστοποίηση, αποδεσµεύονται και αποδίδονται κατά νόµο, ενώ
ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτή αποδίδονται στο Δηµόσιο. Αν ανατραπεί ή ακυρωθεί η σύµβαση, οι ανωτέρω κατασχέσεις αναπτύσσουν πλήρως τις
έννοµες συνέπειές τους, αναφορικά µε τις µελλοντικές
απαιτήσεις, από τη γνωστοποίηση της ανατροπής στον
τρίτο. Τυχόν αποκτηθέντα δικαιώµατα ή αξιώσεις τρίτων
δεν αντιτάσσονται έναντι του κατασχόντος Δηµοσίου.
Οι κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, που έχουν επιβληθεί
αποκλειστικά για οφειλές υπαγόµενες στη σύµβαση, αίρονται µετά από αίτηση του οφειλέτη, εφόσον έχει εξοφληθεί ποσοστό τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνολικού προς καταβολή στο Δηµόσιο ποσού της σύµβασης. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω εδαφίων, ποσά που έχουν αποδοθεί στο Δηµόσιο δεν επιστρέφονται.»
4. Στην παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, µετά
τη φράση «της παραγράφου 8 του άρθρου 9,» προστίθεται η φράση «των παραγράφων 1, 1α, 2 και 5 του άρθρου
13,».
5. Στο άρθρο 11 του ν. 4469/2017 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Όταν το Δηµόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
προτείνει εµπειρογνώµονα, αυτός επιλέγεται από µητρώο εµπειρογνωµόνων που συστήνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται η
διαδικασία εγγραφής στο µητρώο, ο τρόπος επιλογής
των εµπειρογνωµόνων από αυτό, τυχόν ασυµβίβαστα,
καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 54
Ηλεκτρονική πλατφόρµα εξωδικαστικού
µηχανισµού ρύθµισης οφειλών
Στο τέλος του άρθρου 16 του ν. 4469/2017 προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας εξωδικαστικού µηχανισµού ρύθµισης οφειλών µπορούν να υποβάλλονται και να προωθούνται αιτήσεις οφειλετών, που υπάγονται στην παράγραφο 21 του άρθρου 15, για διµερή
ρύθµιση των οφειλών τους είτε προς το Δηµόσιο είτε
προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είτε προς χρηµατο-
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δοτικούς φορείς. Με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία κατά το προηγούµενο εδάφιο παρέχεται από τον οφειλέτη άδεια για κοινοποίηση στον πιστωτή, επεξεργασία και διασταύρωση από αυτόν των δεδοµένων του, τα
οποία περιλαµβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά
έγγραφα για τους σκοπούς της διαδικασίας ρύθµισης οφειλών. Η άδεια του προηγούµενου εδαφίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013.»
Άρθρο 55
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται µετά την έναρξη ισχύος του.
2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 46, τα άρθρα 50
και 52 και οι παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 53 έχουν άµεση εφαρµογή και σε υποθέσεις που είναι εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 53 εφαρµόζεται και σε
συµβάσεις αναδιάρθρωσης που υπογράφτηκαν πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Αιτήσεις, στις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος η διαδικασία έχει περατωθεί ως άκαρπη, µπορούν να επανυποβληθούν, εφόσον συµπεριλαµβάνουν οφειλές, οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθµισης µε
το άρθρο 45 ή την παράγραφο 2 του άρθρου 46. Μετά
την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παρ.
18 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017, που προστίθεται µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 50, µπορούν οι οφειλέτες
εκκρεµών αιτήσεων να ζητήσουν τη διαγραφή της αίτησης µε ταυτόχρονη επανυποβολή της, προκειµένου να
συµπεριληφθούν οφειλές, οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθµισης µε τα άρθρα 45 έως 47.
5. Οµόρρυθµοι εταίροι εταιριών, οι οποίες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος υπέβαλαν αίτηση, εκκρεµή ή
περατωθείσα, µπορούν να υποβάλουν αυτοτελώς αίτηση
για ρύθµιση των δικών τους οφειλών. Στην περίπτωση
αυτή οι περιορισµοί των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου
2 του ν. 4469/2017 ισχύουν και ως προς το πρόσωπο του
οµόρρυθµου εταίρου, ενώ οι περιορισµοί της παρ. 1 του
άρθρου 2 και του άρθρου 3 του ν. 4469/2017 κρίνονται µε
βάση το πρόσωπο της εταιρίας. Στις περιπτώσεις αυτές
η διαδικασία δεν απαιτείται να είναι ενιαία ούτε είναι απαραίτητος ο διορισµός του ίδιου συντονιστή.
6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται
στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4469/2017, όπως αυτή
αντικαθίσταται µε το άρθρο 51, εξακολουθεί να εφαρµόζεται η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4469/2017, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (Α΄ 130)
Άρθρο 56
Πεδίο εφαρµογής
Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η αποδοχή υπερχρεωµένης κληρονοµίας από τους
νόµιµους µεριδούχους του αρχικού οφειλέτη, ακόµα κι
αν γίνεται εν γνώσει της υπερχρέωσης, δεν συνιστά από

µόνη της και χωρίς τη συνδροµή άλλων περιστάσεων δόλια περιέλευση σε αδυναµία πληρωµής χρηµατικών οφειλών».
Άρθρο 57
Διαδικασία προδικαστικού συµβιβασµού
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήµατος του οφειλέτη να του παραδώσουν, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνσή του, αναλυτική κατάσταση των οφειλών του προς αυτά, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται µε ακρίβεια το ύψος της οφειλής, αναλυόµενο κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, ο αριθµός και η ηµεροµηνία σύναψης της δανειακής σύµβασης, εφόσον είναι
διαθέσιµα, το επιτόκιο µε το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή,
καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήµερης δόσης».
Άρθρο 58
Κατάθεση αίτησης και εγγράφων
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 3869/2010 προστίθενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής:
«γ) δήλωση του οφειλέτη ότι παρέχει άδεια σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυµα, στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή, να διαβιβάζει, έως τη συζήτηση της αίτησης, στους
πιστωτές κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση, την κίνηση των τραπεζικών του λογαριασµών και των λοιπών
τραπεζικών προϊόντων (άρση τραπεζικού απορρήτου του
άρθρου 1 του ν. 1059/1971, Α΄ 270) για τη χρονική περίοδο από πέντε (5) έτη πριν την άσκηση της αίτησης έως την ηµέρα της συζήτησής της, καθώς και ότι παρέχει
άδεια προς τους πιστωτές, κατά των οποίων στρέφεται η
αίτηση, να προβαίνουν αποκλειστικά για το σκοπό δικαστικής και εξώδικης διαχείρισης της αίτησης σε επεξεργασία και ανταλλαγή των δεδοµένων που κατέχουν ή
λαµβάνουν από τα πιστωτικά ιδρύµατα,
δ) υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα».
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Επιπλέον, εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου, η γραµµατεία ελέγχει αν από τα συνυποβαλλόµενα
έγγραφα προκύπτει εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα και το είδος αυτής, καθώς και αν από τα αρχεία του Ειρηνοδικείου ή από το Γενικό Αρχείο ή από το
Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης της παραγράφου 1 του άρθρου 13 ή από το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα της παραγράφου 3 του άρθρου 13 προκύπτει ότι υποβλήθηκε άλλη αίτηση από τον ίδιο οφειλέτη
είτε είναι εκκρεµής είτε όχι. Σε καταφατική περίπτωση η
γραµµατεία προβαίνει σε σχετική επισηµείωση στο φάκελο της αίτησης, η οποία αξιολογείται από το δικαστήριο ή από τον δικαστή που κρίνει το αίτηµα χορήγησης
προσωρινής διαταγής κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5.»
3. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010
προστίθενται εδάφια ως εξής:
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«Η απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει αν ο οφειλέτης έχει ήδη καταθέσει δύο φορές την αίτηση του παρόντος άρθρου και έχει παραιτηθεί ισάριθµες φορές από αυτήν. Ως παραίτηση λογίζεται και η
άπρακτη παρέλευση χρονικού διαστήµατος τριάντα (30)
ηµερών από τη µαταίωση της συζήτησης στο ακροατήριο
του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, χωρίς να έχει ζητηθεί ο
προσδιορισµός νέας συζήτησης.»
4. Στο άρθρο 4 του ν. 3869/2010 προστίθεται παράγραφος 5α ως εξής:
«5α. Αν η γραµµατεία σηµειώσει στο φάκελο της αίτησης ότι ο οφειλέτης έχει εισοδήµατα από επιχειρηµατική
δραστηριότητα, ο Ειρηνοδίκης αποφασίζει µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες αν µέχρι την ηµέρα της επικύρωσης ή της
συζήτησης της αναστολής ή της αίτησης του άρθρου 5α
θα ισχύει η κατά την παράγραφο 5 απαγόρευση των καταδιωκτικών µέτρων κατά του οφειλέτη. Προς το σκοπό
αυτόν ο Ειρηνοδίκης εξετάζει αποκλειστικά και µόνο τη
συνδροµή εµπορικής ή όχι ιδιότητας του οφειλέτη.»
Άρθρο 59
Προδικασία
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 3869/2010 καταργείται.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του
ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι µηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης
µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, συνυπολογίζονται στις καταβολές της παραγράφου 2 του άρθρου 8».
3. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Αν ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή των δόσεων που ορίζονται από τον Ειρηνοδίκη, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2, µε συνέπεια το συνολικό ύψος του
ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την
αξία τριών (3) µηνιαίων δόσεων, διαδοχικών ή µη, ο θιγόµενος πιστωτής µπορεί να επιδώσει στον οφειλέτη εξώδικη όχληση µε την οποία τον καλεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών. Αν ο οφειλέτης δεν συµµορφωθεί προσηκόντως,
παύει να ισχύει αυτοδικαίως έναντι όλων των πιστωτών
η διαταχθείσα αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων και
κάθε άλλου ανασταλτικού µέτρου, από την ηµέρα που ο
θιγόµενος πιστωτής επιδώσει σχετική δήλωση στους υπόλοιπους πιστωτές, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταθέσει σχετικό σηµείωµα µε ενσωµατωµένη την ανωτέρω
αναφερόµενη εξώδικη όχληση στο φάκελο που τηρείται
στο αρµόδιο δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης µπορεί να ζητήσει από τον αρµόδιο δικαστή την εκ
νέου χορήγηση προσωρινής διαταγής αν αποδεικνύει ότι η µη καταβολή των δόσεων, οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, µη δυνάµενο να αντιµετωπιστεί µε αίτηση
µεταρρύθµισης της αρχικής προσωρινής διαταγής ή ότι ο
θιγόµενος πιστωτής άσκησε καταχρηστικά το δικαίωµα
των προηγούµενων εδαφίων.»
4. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Ο Ειρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση αρµόδιο δικαστήριο µπορεί να διατάξει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής της παραγράφου 2 και αν ο οφειλέτης καθυστερεί συστηµατικά την καταβολή των δόσεων που ορίζονται µε αυτήν, χωρίς το συνολικό ύψος του ποσού σε
καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών

(3) µηνιαίων δόσεων, οπότε επέρχεται η έννοµη συνέπεια της παραγράφου 4. Οι διάδικοι καλούνται προ δέκα
(10) ηµερών.»
Άρθρο 60
Αναστολή καταδιωκτικών µέτρων
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 3869/2010 καταργείται.
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 5 εφαρµόζονται αναλόγως.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 3869/2010 καταργείται.
4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 5 εφαρµόζονται αναλόγως.»
5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η παύση ή ο περιορισµός της τοκογονίας κατά τα
πρώτα δύο εδάφια θεωρείται ότι ουδέποτε επήλθαν, αν η
αίτηση απορριφθεί τελεσίδικα.»
Άρθρο 61
Δικαστική ρύθµιση χρεών
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης δεν µπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση, εάν η
αρχική αίτηση απορρίφθηκε λόγω δόλου του οφειλέτη
ως προς την περιέλευσή του σε µόνιµη και γενική αδυναµία πληρωµής των ληξιπρόθεσµων χρηµατικών οφειλών του ή λόγω δόλιας παράβασης του καθήκοντος ειλικρινούς δήλωσης κατά το άρθρο 10.»
2. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από το ποσό αφαιρείται ό,τι καταβλήθηκε συνολικά
σε εκτέλεση της προσωρινής διαταγής του άρθρου 5 ή
της απόφασης αναστολής του άρθρου 6, διαιρούµενο
διά το πλήθος των δόσεων της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 62
Προστασία κύριας κατοικίας
1. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 3869/2010 διαγράφεται η φράση «η οποία θα εκδοθεί
εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος».
2. Τα πέµπτο, έκτο, έβδοµο και όγδοο εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 9 αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο οφειλέτης µπορεί να υποβάλει αίτηση στο Ελληνικό Δηµόσιο για τη µερική κάλυψη του ποσού της µηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του παρόντος άρθρου, το οποίο ορίζει η δικαστική απόφαση, ενηµερώνοντας σχετικά τους πιστωτές. Η απόφαση του
δικαστηρίου επισηµαίνει τη δυνατότητα αυτή στον οφειλέτη. Μετά την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την
ηµέρα δηµοσίευσης της απόφασης, οποιοσδήποτε πιστωτής µπορεί να υποβάλει την αίτηση του πέµπτου εδαφίου για λογαριασµό του οφειλέτη, ενηµερώνοντάς
τον εγγράφως. Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει
το µέγιστο της δυνατότητας αποπληρωµής του και σε
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κάθε περίπτωση υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης
συνεισφοράς. Η συνεισφορά του Ελληνικού Δηµοσίου
στο παραπάνω σχέδιο διευθέτησης οφειλών δεν µπορεί
να υπερβαίνει σε διάρκεια τα τρία (3) έτη και καταβάλλεται στους πιστωτές υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης
παραµένει συνεπής στην καταβολή της ελάχιστης συνεισφοράς. Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει εγκαίρως τη συνεισφορά του, ο θιγόµενος πιστωτής υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως, περιλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, το αργότερο µέσα σε έναν (1) µήνα
την Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Αν
ο πιστωτής παραλείψει την ενηµέρωση του προηγούµενου εδαφίου και ο οφειλέτης εκπέσει κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 11, τότε ο πιστωτής υποχρεούται να επιστρέψει στο Ελληνικό Δηµόσιο µε το νόµιµο τόκο της
παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) τα ποσά
που αυτό κατέβαλε µετά την ασυνέπεια του οφειλέτη.
Καθυστέρηση του Ελληνικού Δηµοσίου να καταβάλει
την εγκριθείσα συνεισφορά του ουδέποτε µπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση του οφειλέτη κατά την παράγραφο
2 του άρθρου 11. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών καθορίζονται τα κριτήρια προσδιορισµού του ύψους της συνεισφοράς του Δηµοσίου, της ελάχιστης συνεισφοράς του
οφειλέτη, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρµογή της παρούσας.»
3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 προστίθενται
παράγραφοι 2α και 2β ως εξής:
«2α. Για την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, οποιοσδήποτε διάδικος µπορεί να ζητήσει να
ληφθεί υπόψη η εµπορική και όχι η αντικειµενική αξία
της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο διορίζει ως πραγµατογνώµονα πιστοποιηµένο εκτιµητή, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο
περιλαµβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών
της Διεύθυνσης Οικονοµικού Συντονισµού και Μακροοικονοµικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών. Τα έξοδα της πραγµατογνωµοσύνης βαρύνουν το διάδικο που
τη ζητεί. Το αίτηµα για διορισµό πραγµατογνώµονα είναι
απαράδεκτο, αν δεν υποβάλλεται είτε µε την αίτηση είτε
µε αυτοτελές δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν την ηµεροµηνία συζήτησης της
αίτησης. Αν το αίτηµα υποβληθεί µε την αίτηση, ο Ειρηνοδίκης διορίζει πραγµατογνώµονα κατά την ηµέρα επικύρωσης. Αν υποβληθεί µε αυτοτελές δικόγραφο, ο
πραγµατογνώµονας διορίζεται µε πράξη του αρµόδιου
δικαστή, η οποία εκδίδεται µέσα σε δεκάπεντε (15) ηµέρες από την κατάθεσή του, µε κλήτευση των διαδίκων
πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Δεν απαιτείται διορισµός πραγµατογνώµονα αν οποιοσδήποτε διάδικος προσκοµίσει έκθεση πιστοποιηµένου εκτιµητή του δεύτερου
εδαφίου. Αν το δικαστήριο δεν εξαιρέσει την κύρια κατοικία από τη ρευστοποίηση, τότε για τρία (3) έτη από τη
δηµοσίευση της απόφασης η τιµή πρώτης προσφοράς
κατά τον πλειστηριασµό της δεν µπορεί να είναι κατώτερη του ορίου αξίας για την προστασία της κύριας κατοικίας κατά τη γ΄ περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2. Αν σε δύο διαδοχικούς πλειστηριασµούς,
µε τιµή πρώτης προσφοράς ίση µε το όριο αξίας για την
προστασία της κύριας κατοικίας κατά τη γ΄ περίπτωση
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, δεν γίνει κατακύρωση, τότε ο οφειλέτης µπορεί να ζητήσει µεταρρύθµιση της απόφασης για τη δικαστική ρύθµιση των οφει-

λών του, προκειµένου να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του
από τη ρευστοποίηση, εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2. Στη δίκη της αίτησης µεταρρύθµισης τεκµαίρεται
αµάχητα ότι η εµπορική αξία της κατοικίας είναι κατώτερη του ορίου αξίας για την προστασία της κατά τη γ΄ περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, ενώ ο
χρονικός περιορισµός της παραγράφου 2 κρίνεται µε βάση το χρόνο άσκησης της αρχικής αίτησης.
2β. Κατά το χρονικό διάστηµα των καταβολών της πααγράφου 2 του άρθρου 8 το δικαστήριο κατανέµει το ποσό που µπορεί να καταβάλει ο οφειλέτης µεταξύ της
ρύθµισης οφειλών του άρθρου 8 και του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του παρόντος άρθρου, διασφαλίζοντας
ότι οι πιστωτές δεν θα βρεθούν χωρίς τη συναίνεσή τους
σε χειρότερη οικονοµική θέση από αυτήν, στην οποία θα
βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.»
4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του
ν. 3869/2010 η φράση «παραγράφου αυτής» αντικαθίσταται µε τη φράση «παράγραφος 2».
5. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αν οι καταβολές που πραγµατοποιήθηκαν δυνάµει
της πρωτοβάθµιας απόφασης υπολείπονται αυτών που
ορίζονται µε τη δευτεροβάθµια, ο οφειλέτης υποχρεούται να εξοφλήσει άτοκα το ποσό της διαφοράς που υπολείπεται. Το δικαστήριο εντάσσει τη διαφορά αυτή στο
σχέδιο διευθέτησης οφειλών ώστε να µην υπερβαίνεται
η µέγιστη ικανότητα αποπληρωµής του οφειλέτη.»
6. Στο άρθρο 9 του ν. 3869/2010 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι παράγραφοι 3 έως 6 του άρθρου 8 εφαρµόζονται και στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών του παρόντος
άρθρου. Η µεταρρύθµιση της απόφασης γίνεται εντός
των ορίων της παραγράφου 2 του άρθρου 9, όπως αυτή
εφαρµόστηκε από τη µεταρρυθµιζόµενη απόφαση.»
Άρθρο 63
Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης
Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3869/2010, µετά τη
φράση «η αρµόδια υπηρεσία» προστίθεται η φράση «, τα
πιστωτικά ιδρύµατα».
Άρθρο 64
Απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών
1. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται µε την απόφαση που εκδίδεται σε εφαρµογή των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 8 επιφέρει, µε την επιφύλαξη των όσων ορίζονται
στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 και στην παράγραφο 2
του άρθρου 9, την αυτοδίκαιη απαλλαγή του από κάθε
τυχόν υφιστάµενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των
πιστωτών, ακόµη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν
τις απαιτήσεις τους. Ο οφειλέτης µπορεί να ζητήσει από
το Ειρηνοδικείο, µε αίτηση που κοινοποιείται στους πιστωτές και εκδικάζεται µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την πιστοποίηση της απαλλαγής του από το
υπόλοιπο των οφειλών.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν ο οφειλέτης καθυστερεί την εκπλήρωση των υ-
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ποχρεώσεων από τη ρύθµιση οφειλών, µε συνέπεια το
συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών (3) µηνιαίων δόσεων, διαδοχικών ή µη, ο θιγόµενος πιστωτής µπορεί να επιδώσει
στον οφειλέτη εξώδικη όχληση µε την οποία τον καλεί
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών. Αν ο οφειλέτης δεν συµµορφωθεί προσηκόντως, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη ρύθµιση
έναντι όλων των πιστωτών από την ηµέρα που ο θιγόµενος πιστωτής επιδώσει σχετική δήλωση στους υπόλοιπους πιστωτές, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταθέσει
σχετικό σηµείωµα µε ενσωµατωµένη την ανωτέρω αναφερόµενη εξώδικη όχληση στο φάκελο που τηρείται στο
αρµόδιο δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης
µπορεί να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο την ανατροπή
της έκπτωσής του αν αποδεικνύει ότι η µη καταβολή των
δόσεων οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, µη δυνάµενο να αντιµετωπιστεί µε αίτηση µεταρρύθµισης της απόφασης ή ότι ο θιγόµενος πιστωτής άσκησε καταχρηστικά το δικαίωµα της παρούσας παραγράφου.»

αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και συντρέχουν
στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις παραδοχής της, να
ζητήσει την εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9
χωρίς το χρονικό περιορισµό του πρώτου εδαφίου αυτής. Στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει ο κανόνας της µη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών σε
σχέση µε την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, ωστόσο για τον προσδιορισµό του σχεδίου διευθέτησης οφειλών, το ποσό, το οποίο θα λάµβαναν οι πιστωτές σε
περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, µειώνεται κατά το
αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε από τον κληρονοµούµενο. Η συνολική διάρκεια των σχεδίων διευθέτησης οφειλών του κληρονοµουµένου και του κληρονόµου δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τη διάρκεια που αναφέρεται
στο δέκατο ένατο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
9.
4. Η παράγραφος 3 εφαρµόζεται και όταν ο κληρονοµούµενος απεβίωσε κατά τη διάρκεια της εκκρεµοδικίας,
εφόσον οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου
9 συνέτρεχαν στο πρόσωπό του.»

Άρθρο 65
Δικαιώµατα συνοφειλετών

Άρθρο 67
Αρχείο αιτήσεων

Στο τέλος του άρθρου 12 του ν. 3869/2010 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Αν όµως ο εγγυητής, ο εις ολόκληρον υπόχρεος ή
άλλο δικαιούχο σε αναγωγή πρόσωπο καταβάλει τόσο
το τµήµα της οφειλής από την οποία ο οφειλέτης πρόκειται να απαλλαγεί κατά την παράγραφο 1 του άρθρου
11 όσο και µέρος της οφειλής που περιλαµβάνεται στην
απόφαση ρύθµισης του άρθρου 8 ή στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών του άρθρου 9, τότε αυτός υποκαθίσταται
αυτοδικαίως για το τελευταίο ποσό στη θέση του πιστωτή στο µέτρο και µε τις προϋποθέσεις που η οφειλή αυτή
έχει διαµορφωθεί δυνάµει της ρύθµισης ή του σχεδίου
διευθέτησης οφειλών που επικυρώθηκε µε τη δικαστική
απόφαση».

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο γραµµατέας κάθε Ειρηνοδικείου της επικράτειας
µε πρόσβαση στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης
Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποκτά αυτοδικαίως πρόσβαση και στο ως άνω αρχείο για τους σκοπούς του νόµου.»

Άρθρο 66
Θάνατος του οφειλέτη
Μετά το άρθρο 12 του ν. 3869/2010 προστίθεται άρθρο
12α ως εξής:
«Άρθρο 12α
Θάνατος του οφειλέτη
1. Αν ο οφειλέτης αποβιώσει όσο η αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 είναι εκκρεµής, η δίκη καταργείται.
2. Αν ο οφειλέτης αποβιώσει πριν την απαλλαγή του
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 11, οι απαιτήσεις των
πιστωτών επανέρχονται στο ύψος, στο οποίο θα βρίσκονταν αν δεν είχε υποβληθεί η αίτηση της παραγράφου 1
του άρθρου 4, µειωµένο κατά τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον κληρονοµούµενο. Η παύση ή ο περιορισµός
της τοκογονίας κατά τα πρώτα δύο εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 6 δεν ανατρέπονται για το χρονικό
διάστηµα µέχρι το θάνατο του οφειλέτη.
3. Αν το δικαστήριο είχε διατάξει την εξαίρεση της
πρώτης κατοικίας του κληρονοµουµένου από τη ρευστοποίηση, και ο κληρονόµος χρησιµοποιεί το ίδιο ακίνητο
ως δική του κύρια κατοικία, µπορεί, εφόσον ασκήσει την

Άρθρο 68
Μεταβατικές διατάξεις
1. Το άρθρο 56 εφαρµόζεται και όταν η αποδοχή κληρονοµίας έλαβε χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
2. Το άρθρο 57 εφαρµόζεται επί αιτηµάτων που υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύµατα από την 1η Σεπτεµβρίου 2018. Μέχρι τότε εξακολουθεί να εφαρµόζεται η
παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3869/2010, όπως ίσχυε πριν
την αντικατάστασή της.
3. Μετά την πάροδο τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, η δήλωση της περίπτωσης
γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 λογίζεται ότι υποβλήθηκε, στις αιτήσεις που είναι εκκρεµείς σε
πρώτο ή σε δεύτερο βαθµό, εκτός αν σε αυτό το χρονικό
διάστηµα ο οφειλέτης παραιτηθεί από την αίτησή του.
4. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 58 εφαρµόζονται
και σε αιτήσεις, που είναι εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εφόσον η ηµέρα της επικύρωσης κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 απέχει πέραν των δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
5. Το έβδοµο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4 του
ν. 3869/2010, όπως προστίθεται µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 58, εφαρµόζεται και στις αιτήσεις, που είναι εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
6. Το όγδοο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4 του
ν. 3869/2010, όπως προστίθεται µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 58, εφαρµόζεται και στις εκκρεµείς αιτήσεις, εφόσον η συζήτηση µαταιωθεί µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου.
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7. Στις υποθέσεις που µαταιώθηκαν σε πρώτο βαθµό
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, χωρίς να έχει ζητηθεί προσδιορισµός νέας συζήτησης, θεωρείται ότι οι αιτούντες έχουν παραιτηθεί από τις αιτήσεις τους,
αν δεν ζητηθεί προσδιορισµός νέας συζήτησης µέσα σε
εξήντα (60) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Στην προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου
δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστηµα των δικαστικών
διακοπών.
8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59, η παράγραφος 5
του άρθρου 60, η παράγραφος 2 του άρθρου 61 και οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 62 εφαρµόζονται και στις
δίκες, που είναι εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου.
9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 59 και οι παράγραφοι
2 και 4 του άρθρου 60 εφαρµόζονται και στις δίκες, που
είναι εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, µε την προϋπόθεση ότι: α) η όχληση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
5 του ν. 3869/2010, επιδίδεται µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, β) δεν έχει ήδη ανακληθεί η προσωρινή διαταγή. Εκκρεµείς αιτήσεις ανάκλησης της προσωρινής διαταγής κρίνονται κατά τις ουσιαστικές διατάξεις του παρόντος.
10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 εφαρµόζεται και
όταν η αίτηση του οφειλέτη απορρίφθηκε πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου σε δεύτερο βαθµό λόγω
δόλου του οφειλέτη ως προς την περιέλευσή του σε µόνιµη και γενική αδυναµία πληρωµής των ληξιπρόθεσµων
χρηµατικών οφειλών του ή λόγω δόλιας παράβασης του
καθήκοντος ειλικρινούς δήλωσης. Δεν εφαρµόζεται όταν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου η αίτηση απορρίφθηκε για τους λόγους αυτούς µε απόφαση
Ειρηνοδικείου, κατά της οποίας δεν ασκήθηκε ένδικο µέσο.
11. Οι παράγραφοι 2 και 6 του άρθρου 62 και το άρθρο
66 εφαρµόζονται και σε υποθέσεις, επί των οποίων δηµοσιεύθηκε απόφαση πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.
12. Σε υποθέσεις, στις οποίες η προσδιορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της αίτησης απέχει λιγότερο από επτά (7) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι
διάδικοι µπορούν να ζητήσουν το διορισµό πραγµατογνώµονα για την εκτίµηση της εµπορικής αξίας της κύριας κατοικίας µε αυτοτελές δικόγραφο που κατατίθεται
µέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Σε υποθέσεις, στις οποίες η προσδιορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης απέχει λιγότερο από δύο (2)
µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το αίτηµα
διορισµού πραγµατογνώµονα µπορεί να υποβληθεί και
µε τις προτάσεις.
13. Το άρθρο 63 εφαρµόζεται και σε υποθέσεις, επί
των οποίων δηµοσιεύθηκε απόφαση πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον δεν έχει επέλθει απαλλαγή του οφειλέτη από τα υπόλοιπα των οφειλών του.
14. Η παράγραφος 1 του άρθρου 64 εφαρµόζεται και
σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο οφειλέτης έχει αποπερατώσει τη ρύθµιση των οφειλών του κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 64 εφαρµόζεται και
σε υποθέσεις, επί των οποίων δηµοσιεύθηκε απόφαση
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε την προϋπόθεση ότι: α) η όχληση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο
της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010 επιδίδεται µε-

τά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, β) δεν έχει ήδη εκδοθεί απόφαση έκπτωσης του οφειλέτη. Εκκρεµείς
αιτήσεις έκπτωσης του οφειλέτη κρίνονται κατά τις ουσιαστικές διατάξεις του παρόντος.
16. Το άρθρο 65 εφαρµόζεται και επί αποφάσεων ρύθµισης ή σχεδίων διευθέτησης οφειλών, τα οποία δεν έχουν εκτελεσθεί στο σύνολό τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 69
Τροποποιήσεις του ν. 4354/2015
1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Οι παραπάνω εταιρίες, που είναι χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, λαµβάνουν ειδική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εποπτεύονται για τη συµµόρφωση προς
τις διατάξεις του παρόντος νόµου από την Τράπεζα της
Ελλάδος».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 4354/2015, µετά τις λέξεις «από µη εξυπηρετούµενα
δάνεια» προστίθενται οι λέξεις «, εφόσον ο δανειολήπτης είναι καταναλωτής κατά την έννοια του άρθρου 1α
του ν. 2251/1994,».
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αναγγελία της καταχώρισης γίνεται ατύπως προς
τους οφειλέτες και τους εγγυητές µε κάθε πρόσφορο
µέσο, συµπεριλαµβανοµένων και των µέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας».
4. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται και σε εταιρίες, που
έλαβαν άδεια πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η
παράγραφος 2 εφαρµόζεται σε µεταβιβάσεις που καταχωρίζονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η παράγραφος 3 εφαρµόζεται και σε αναγγελίες που έλαβαν
χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ Ν. 3325/2005 (Α΄ 68)
Άρθρο 70
Μετεγκατάσταση λόγω αλλαγών χρήσεων γης
1. Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7
του ν. 3325/2005 και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«1. Οι δραστηριότητες που ιδρύθηκαν νόµιµα και λειτουργούν σε θεσµοθετηµένους υποδοχείς παραγωγικών
δραστηριοτήτων δεν υποχρεούνται σε αποµάκρυνση
στην περίπτωση µεταβολής της χρήσης γης που καθιστά
αυτές µη συµβατές µε τη νέα χρήση γης. Η επέκταση
των δραστηριοτήτων αυτών είναι δυνατή εντός του χώρου ή του γηπέδου όπου λειτουργούσαν πριν τη µεταβολή της χρήσης γης και µέσα στα όρια του βαθµού όχλησης, όπως αυτά προσδιορίζονται βάσει της τελευταίας ισχύουσας έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας. Στην
περίπτωση κτηριακής επέκτασης δεν εφαρµόζονται οι

244
παρεκκλίσεις για την εκτός σχεδίου πόλεως δόµηση.
2. Οι δραστηριότητες που ιδρύθηκαν νόµιµα και λειτουργούν σε περιοχές χωρίς καθορισµένες χρήσεις γης
µπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για χρονικό
διάστηµα είκοσι (20) ετών από την ηµεροµηνία καθορισµού της χρήσης γης, µε τον οποίο οι δραστηριότητες
αυτές κατέστησαν µη συµβατές. Η επέκταση των δραστηριοτήτων αυτών είναι δυνατή εντός του χώρου ή του
γηπέδου όπου λειτουργούσαν πριν τον καθορισµό της
χρήσης γης και µέσα στα όρια του βαθµού όχλησης, όπως αυτά προσδιορίζονται βάσει της τελευταίας ισχύουσας έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας και µε την
προϋπόθεση ότι η επέκταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τη συµπλήρωση του δωδέκατου έτους από
τον καθορισµό της χρήσης γης. Σε περίπτωση κτηριακής
επέκτασης δεν εφαρµόζονται οι παρεκκλίσεις για την εκτός σχεδίου πόλεως δόµηση.
3. Δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της κ.υ.α. 172058/2016 (Β΄ 354) και οι οποίες ιδρύθηκαν νόµιµα και λειτουργούν σε θεσµοθετηµένους υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων, µπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ετών από την ηµεροµηνία µεταβολής της χρήσης
γης, µε την οποία οι δραστηριότητες αυτές κατέστησαν
µη συµβατές. Στην περίπτωση που οι δραστηριότητες
αυτές ιδρύθηκαν νόµιµα και λειτουργούν σε περιοχές
χωρίς καθορισµένες χρήσεις γης, µπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για χρονικό διάστηµα δώδεκα
(12) ετών από την ηµεροµηνία καθορισµού της χρήσης
γης. Και στις δύο περιπτώσεις, η επέκταση των δραστηριοτήτων αυτών είναι δυνατή εντός του χώρου ή του γηπέδου όπου λειτουργούσαν πριν τον καθορισµό ή τη µεταβολή της χρήσης γης και µέσα στα όρια του βαθµού όχλησης, όπως αυτά προσδιορίζονται βάσει της τελευταίας ισχύουσας έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας.
Στην περίπτωση κτηριακής επέκτασης δεν εφαρµόζονται
οι παρεκκλίσεις για την εκτός σχεδίου πόλεως δόµηση.»
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4442/2016 (Α΄ 230)
Άρθρο 71
Πεδίο εφαρµογής – τροποποίηση άρθρου 17
του ν. 4442/2016
1. Ο τίτλος του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του ν. 4442/2016
(Α΄230) αντικαθίσταται ως εξής:
«Απλούστευση λειτουργίας Μεταποιητικών και Συναφών Δραστηριοτήτων».
2. Το άρθρο 17 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
Πεδίο εφαρµογής
Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου εµπίπτουν: α) οι µεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες

µε Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10 έως
και 33 της 3ης οµάδας, οι δραστηριότητες µε ΚΑΔ 49.50
της 7ης οµάδας, οι «δραστηριότητες συσκευασίας» µε
ΚΑΔ 82.92 της 11ης οµάδας και οι δραστηριότητες µε
ΚΑΔ 95 και 96.01 της 15ης οµάδας του Παραρτήµατος
του παρόντος και β) οι λοιπές δραστηριότητες που διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 του
ν. 3982/2011 (Α΄ 143)».
Άρθρο 72
Γνωστοποίηση λειτουργίας – Τροποποίηση άρθρου 18
του ν. 4442/2016
Το άρθρο 18 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
Γνωστοποίηση λειτουργίας
1. Η ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισµός των δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 18Α, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5.
2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα της οικονοµικής δραστηριότητας µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων
(ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση
του ΟΠΣ - ΑΔΕ, η γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων
του παρόντος Κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων του επόµενου άρθρου, υποβάλλεται από τον φορέα της οικονοµικής δραστηριότητας στην Αρχή της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), η οποία την κοινοποιεί αµελλητί στις αρµόδιες αρχές.
3. Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται η
κατάθεση του παραβόλου του άρθρου 11. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 11,
εφαρµόζονται αναλογικά η παράγραφος 1 και η υποπερίπτωση i της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 της
κ.υ.α. 14684/914/Φ15/2012 (Β΄ 3533).
4. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία για τη λειτουργία της
δραστηριότητας τηρούνται στην εγκατάσταση.
5. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ή από το
χρόνο κατά τον οποίο υπήρχε υποχρέωση για την υποβολή της, η αρµόδια αρχή της παραγράφου 2 διενεργεί
ελέγχους µε βάση τον βαθµό επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων που υπέβαλαν τη γνωστοποίηση. Η αρµόδια αρχή ελέγχει βάσει βαθµού επικινδυνότητας κατά
πρώτον, εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου, και ακολούθως µεσαίου κινδύνου και χαµηλού κινδύνου. Μέχρι την
εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης κινδύνου και
την κατάταξη των επιχειρήσεων σε βαθµό επικινδυνότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 137 του ν. 4512/2018 (Α΄5), η
κατάταξη γίνεται ύστερα από εκτίµηση της αρµόδιας αρχής λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 137.
6. Για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου
που υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης, όπου στην
κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται «άδεια λειτουργίας», «υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας» ή «ενηµέρωση», ως τέτοια νοείται εφεξής η γνωστοποίηση.»
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Άρθρο 73
Έγκριση λειτουργίας
Μετά το άρθρο 18 του ν. 4442/2016 προστίθεται άρθρο
18Α ως εξής:
«Άρθρο 18Α
Έγκριση λειτουργίας
1. Η λειτουργία των δραστηριοτήτων που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 7 και 8 του παρόντος.
2. Η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα της οικονοµικής δραστηριότητας µέσω του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων
και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας των δραστηριοτήτων του παρόντος
άρθρου υποβάλλεται από το φορέα της οικονοµικής δραστηριότητας στην Αρχή της παρ. 14 του άρθρου 17 του
ν. 3982/2011 (Α΄ 143) πριν την έναρξη της λειτουργίας.
Η αδειοδοτούσα Αρχή εξετάζει το αίτηµα για χορήγηση
της έγκρισης εντός εξήντα (60) ηµερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου τεκµαίρεται χορήγηση της έγκρισης.
3. Για τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε καθεστώς
έγκρισης λειτουργίας, όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται «άδεια λειτουργίας», «υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας», «ενηµέρωση» ή «γνωστοποίηση», ως τέτοια
νοείται εφεξής η έγκριση λειτουργίας.»
Άρθρο 74
Κυρώσεις – Τροποποίηση άρθρου 23 του ν. 4442/2016
Το άρθρο 23 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23
Κυρώσεις
1. Αν ο φορέας που υποχρεούται σε γνωστοποίηση
παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης, όπου αυτή απαιτείται, ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 15.
2. Οι κυρώσεις της παραγράφου 2 επιβάλλονται και
στον φορέα που υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, αν η
δραστηριότητα λειτουργήσει χωρίς έγκριση.
3. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων λειτουργίας
των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου, εφαρµόζονται οι κυρώσεις της κείµενης νοµοθεσίας από τα αρµόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.
4. Για τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε καθεστώς
γνωστοποίησης, όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης
άδειας λειτουργίας, ως τέτοια νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας µε τη
σφράγιση της εγκατάστασης και του παραγωγικού της εξοπλισµού από την αρµόδια Αρχή της παραγράφου 2 του
άρθρου 18.»

Άρθρο 75
Εξουσιοδοτήσεις – Τροποποίηση άρθρου 24
του ν. 4442/2016
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία, οι
όροι και το περιεχόµενο για τη γνωστοποίηση και την έγκριση. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύονται οι επιβαλλόµενες κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 15, καθώς και
κάθε άλλο ζήτηµα που είναι αναγκαίο για την εφαρµογή
του προηγούµενου εδαφίου».
2. Η απόφαση της παραγράφου 1 εκδίδεται µέσα σ’ ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 76
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4442/2016.
1. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 25 του
ν. 4442/2016 προστίθενται παράγραφοι 6, 7, 8, 9 και 10
ως εξής:
«6. Η παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση έγκρισης εγκατάστασης τα επαγγελµατικά εργαστήρια, οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαµηλής όχλησης και οι αποθήκες χαµηλής όχλησης, εφόσον η κινητήρια ή η θερµική ισχύς του µηχανολογικού εξοπλισµού τους δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται
στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17.
Για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων υποβάλλεται
στην Αδειοδοτούσα Αρχή γνωστοποίηση εγκατάστασης,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230). Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί εκ των υστέρων κατά περίπτωση επιτόπιο έλεγχο, σχετικά µε τη γνωστοποίηση εγκατάστασης.»
7. Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 20 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 48Α
του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), για την εγκατάσταση, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό των δραστηριοτήτων ανεξαρτήτως βαθµού όχλησης, η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί έγκριση εγκατάστασης, σύµφωνα µε τις προβλέψεις
της παραγράφου 11Α του άρθρου 17, µε την προσκόµιση
των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων µετά
από έλεγχο.»
8. Η παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α) Έγκριση λειτουργίας µετά από έλεγχο, κατά την
έννοια του άρθρου 7 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), απαιτείται στις περιπτώσεις ίδρυσης, επέκτασης ή εκσυγχρονισµού εγκαταστάσεων µε ΚΑΔ 49.50, καθώς και των δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του ν. 4442/2016 (Α΄ 123)
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της κ.υ.α.
172058/11.2.2016 (Β΄ 354) και του ν. 4409/2016 (A΄ 36).
β) Έγκριση λειτουργίας µετά από έλεγχο, κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4442/2016 απαιτείται στις περιπτώσεις ίδρυσης των δραστηριοτήτων του άρθρου 17
του ν. 4442/2016 που κατατάσσονται στην κατηγορία Α1
σύµφωνα µε την υ.α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (Β΄2471) ή που λόγω προσθήκης δραστηριότητας κατατάσσονται για πρώ-
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τη φορά στην κατηγορία Α1 ή λόγω µηχανολογικού εκσυγχρονισµού κατατάσσονται από κατηγορία Β΄ σε κατηγορία Α1, σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση.»
9. Η παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 (Α΄143) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, η λειτουργία των εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του
ν. 4442/2016 που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2
σύµφωνα µε την υ.α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (Β΄ 2471) ή των εγκαταστάσεων που µετά από εκσυγχρονισµό ή επέκταση κατατάσσονται για πρώτη φορά στην κατηγορία Α2,
υπόκεινται σε έγκριση λειτουργίας µετά από έλεγχο κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4442/2016. Από την 1η
Απριλίου 2021 οι εγκαταστάσεις του προηγούµενου εδαφίου λειτουργούν έπειτα από γνωστοποίηση κατά την
έννοια του άρθρου 5 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 18 του ν. 4442/2016.»
10. Μετά το άρθρο 3 του ν. 2244/1994 (Α΄ 168) προστίθεται άρθρο 3Α, ως εξής:
«Άρθρο 3Α
Εφεδρικοί σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής
1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση εφεδρικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε σκοπό τη λειτουργία τους σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή αδυναµίας των εγκαταστάσεων του δικτύου διανοµής ή του συστήµατος µεταφοράς. Για τη λειτουργία των σταθµών αυτών απαιτείται η σύναψη Πρόσθετης Συµφωνίας Σύνδεσης µε τον αρµόδιο διαχειριστή.
2. Για τους καταναλωτές που συνδέονται στο δίκτυο
διανοµής ή στο σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και οι οποίοι εγκαθιστούν εφεδρικό σταθµό ηλεκτροπαραγωγής, φορέας ελέγχου της σύνδεσης του εφεδρικού σταθµού είναι ο διαχειριστής του δικτύου διανοµής
και ο διαχειριστής του συστήµατος µεταφοράς, αντίστοιχα. Μετά την κατάθεση της απαιτούµενης υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη, πραγµατοποιείται έλεγχος των
σχεδίων και της λειτουργίας των διατάξεων ασφαλείας,
ώστε να εξασφαλίζεται η µη παράλληλη λειτουργία του
εφεδρικού σταθµού ηλεκτροπαραγωγής µε το Δίκτυο
Διανοµής ή το Σύστηµα Μεταφοράς και συντάσσεται η
Πρόσθετη Συµφωνία σύνδεσης για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθµών
ηλεκτροπαραγωγής ανεξαρτήτως ισχύος.
4. Οι αποφάσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και οι
αποφάσεις απαλλαγής από τη λήψη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής που έχουν εκδοθεί δυνάµει του ν. 2244/1994 και
της υ.α. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131/07.12.2009 (Β΄ 2442) εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους.
5. Αποφάσεις απαλλαγής από τη λήψη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής εξακολουθούν να εκδίδονται µέχρι την έκδοση
της απόφασης της παραγράφου 3.»
2. Η απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 3Α του
ν. 2244/1994 (Α΄ 168) εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών
από τη δηµοσίευση του παρόντος. Από την
έκδοση της απόφασης αυτής καταργείται η υ.α.
Δ5/ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131/07.12.2009 (Β΄ 2442).

Άρθρο 77
Εγκατάσταση µεταποιητικών και συναφών
δραστηριοτήτων – Οχλήσεις
Τροποποίηση άρθρων 48Α, 48Γ και 48Ε του
ν. 4442/2016:
1. Στο άρθρο 48Α του ν. 4442/2016 προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής:
«3. Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές που καθορίζονται γενικές κατηγορίες χρήσεων γης βιοµηχανίας – βιοτεχνίας από Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ), Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο προεδρικό διάταγµα της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 1561/1985 (Α΄ 148).Οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6.
4. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το φορέα της οικονοµικής δραστηριότητας
µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος
Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του
άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η
γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου υποβάλλεται από τον φορέα της οικονοµικής
δραστηριότητας στην Αρχή της παρ. 14 του άρθρου 17
του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), η οποία υποχρεούται να την
κοινοποιεί στις αρµόδιες αρχές.
Για την υποβολή της γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων της παραγράφου 3 απαιτείται η κατάθεση παραβόλου, για το οποίο εφαρµόζεται αναλογικά η περίπτωση
Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. κ.υ.α.
14684/914/Φ15/2012 (Β΄ 3533). Για την υποβολή της
γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων της παραγράφου 2
δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου.
Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία για την εγκατάσταση της
δραστηριότητας, τηρούνται από τον φορέα της δραστηριότητας. Από το χρόνο, κατά τον οποίο γεννάται η υποχρέωση υποβολής της γνωστοποίησης, η Αρχή της παρ.
14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) µπορεί να
διενεργεί επιτόπιο έλεγχο σχετικά µε τη γνωστοποίηση
εγκατάστασης.
5. Από τις ρυθµίσεις των παραγράφων 2 και 3 εξαιρούνται οι δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής: α) της κ.υ.α. 172058/2016 (Β΄ 354), β) του
ν. 4409/2016 (Α΄ 136) και γ) της υ.α. Δ3/Α/οικ. 4303
ΠΕ 26510/2012 (Β΄ 603).»
2. Στο άρθρο 48Γ του ν. 4442/2016 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Η παρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)
αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2020, αναθεωρούνται οι
κατηγορίες όχλησης στις οποίες κατατάσσονται οι µεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες. Η αναθεώρηση
των κατηγοριών όχλησης γίνεται στη βάση της κατάταξης της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 1 του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και της χωρικής διάστασης
συµπεριλαµβανοµένων κριτηρίων, όπως θόρυβος, οσµές, εκποµπές, δονήσεις, κυκλοφοριακοί φόρτοι, απόσταση από αστικό ιστό.»
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3. Στο άρθρο 48Ε του ν. 4442/2016 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Αιτήσεις για χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης
που είχαν ήδη υποβληθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος
των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και αφορούν
στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48Α,
δεν εξετάζονται και ο φάκελος επιστρέφεται στον αιτηθέντα την έγκριση, ο οποίος υποχρεούται στην υποβολή
γνωστοποίησης εγκατάστασης. Ως παράβολο της γνωστοποίησης εγκατάστασης θεωρείται το παράβολο που
είχε κατατεθεί για την έκδοση της έγκρισης εγκατάστασης.»
Άρθρο 78
Απλούστευση εγκατάστασης και λειτουργίας
Συστηµάτων Περιβαλλοντικών Υποδοµών
1. Μετά το άρθρο 76 του ν. 4442/2016 προστίθεται Κεφάλαιο ΙΔ΄ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Άρθρο 77
Πεδίο εφαρµογής
1. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου εµπίπτουν τα έργα και οι δραστηριότητες της 4ης Οµάδας
«Συστήµατα Περιβαλλοντικών Υποδοµών» της απόφασης ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (B' 2471), που περιλαµβάνονται στην 5η
Οµάδα του Παραρτήµατος µε Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 37 και 38, καθώς και στην 7η Οµάδα
µε ΚΑΔ 52.10.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν
οι ορισµοί του άρθρου 11 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24).
Άρθρο 78
Εγκατάσταση έργων και δραστηριοτήτων
«Συστηµάτων Περιβαλλοντικών Υποδοµών»
1. Τα έργα και οι δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου δεν κατατάσσονται στους βαθµούς όχλησης της
απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011
(Α΄ 143).
2. Για την εγκατάσταση των έργων και δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου, που υπάγονται στις περιβαλλοντικές κατηγορίες Α και Β του ν. 4014/2011
(Α΄209) και είναι συµβατά µε τις θεσµοθετηµένες χρήσεις γης της περιοχής όπου εγκαθίστανται, δεν απαιτείται βεβαίωση χωροθέτησης. Στην περίπτωση που δεν
προκύπτει συµβατότητα µε τις θεσµοθετηµένες χρήσεις
γης απαιτείται βεβαίωση χωροθέτησης. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕΧΩΣ) της οικείας Περιφέρειας στη
βάση εφαρµογής εξειδικευµένων χωροθετικών κριτηρίων που καθορίζονται µε την απόφαση του άρθρου 81.
Άρθρο 79
Λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστηµάτων
Περιβαλλοντικών Υποδοµών»
1. Για τη λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων

του παρόντος Κεφαλαίου, που υπάγονται στην περιβαλλοντική κατηγορία Α1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), απαιτείται η έγκριση του άρθρου 7. Η έγκριση λειτουργίας
χορηγείται από τη Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ της οικείας Περιφέρειας. Η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα της
οικονοµικής δραστηριότητας µέσω του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων
και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας των δραστηριοτήτων του παρόντος
άρθρου υποβάλλεται από το φορέα της οικονοµικής δραστηριότητας στην Αρχή της παρ. 14 του άρθρου 17 του
ν. 3982/2011 (Α΄ 143) πριν την έναρξη της λειτουργίας.
2. Για τη λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων
του παρόντος Κεφαλαίου, που δεν υπάγονται στην περιβαλλοντική κατηγορία Α1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), απαιτείται η γνωστοποίηση του άρθρου 5 προς την Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ της οικείας Περιφέρειας, πριν την έναρξη
λειτουργίας της δραστηριότητας. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το φορέα της
οικονοµικής δραστηριότητας µέσω του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων
και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου υποβάλλεται από
τον φορέα της οικονοµικής δραστηριότητας στην Αρχή
του πρώτου εδαφίου, η οποία υποχρεούται να την κοινοποιεί στις αρµόδιες Αρχές. Με την απόφαση του άρθρου
81 µπορεί να εξαιρούνται έργα και δραστηριότητες που
υπάγονται στην περιβαλλοντική κατηγορία Α2 του
ν. 4014/2011 για τα οποία απαιτείται έγκριση λειτουργίας. Η έγκριση λειτουργίας σε αυτή την περίπτωση χορηγείται από τη Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ της οικείας Περιφέρειας.
3. Για τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου απαιτείται
η καταβολή παραβόλου του άρθρου 11, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε την απόφαση του άρθρου 81.
Άρθρο 80
Κυρώσεις
1. Στα έργα και τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου που λειτουργούν χωρίς την απαιτούµενη έγκριση εγκατάστασης ή λειτουργίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 15, όπως αυτές καθορίζονται στην απόφαση του άρθρου 81. Αρµόδιο όργανο για την επιβολή
των κυρώσεων αυτών είναι ο οικείος Περιφερειάρχης.
2. Εάν ο υπόχρεος παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της οικονοµικής δραστηριότητας σε περίπτωση επικείµενης
µεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της οικονοµικής δραστηριότητας οι κυρώσεις του άρθρου 15, όπως αυτές εξειδικεύονται στην απόφαση του άρθρου 81.
Αρµόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων αυτών
ορίζεται ο οικείος Περιφερειάρχης.
3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 227
του ν. 3852/2010 (Α΄87).
4. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων λειτουργίας
των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται οι κυρώσεις της κείµενης νοµοθεσίας από τα αρµόδια όργανα που ορίζονται σε αυτήν.
5. Για τις εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε γνωστο-

248
ποίηση, όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας ή έγκρισης λειτουργίας, ως τέτοια νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας µε τη
σφράγιση αυτών από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας.
Άρθρο 81
Εξουσιοδοτήσεις
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών
καθορίζονται: α) τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και το
περιεχόµενο της έγκρισης λειτουργίας, οι αναγκαίοι όροι για την έκδοσή τους, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις,
σύµφωνα µε το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα
που είναι αναγκαίο για τη χορήγηση προηγούµενης έγκρισης λειτουργίας στον φορέα άσκησης οικονοµικής
δραστηριότητας, β) η διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης
χωροθέτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 78 και γ) τα
δικαιολογητικά, το περιεχόµενο και η διαδικασία της
γνωστοποίησης λειτουργίας, η σχετική διαδικασία σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί, οι Αρχές στις οποίες υποβάλλεται η γνωστοποίηση προκειµένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρµοδιότητες, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα
της δραστηριότητας, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που
είναι αναγκαίο για την εφαρµογή της υποχρέωσης γνωστοποίησης λειτουργίας από τον φορέα άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας.
Άρθρο 82
Τροποποιούµενες διατάξεις
Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3982/2011 προστίθεται
περίπτωση ως εξής:
«ιγ) Οι δραστηριότητες της 4ης Οµάδας «Συστήµατα Περιβαλλοντικών Υποδοµών» της υ.α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016
(Β΄ 2471)».
Άρθρο 83
Μεταβατικές διατάξεις
1. Για τις δραστηριότητες που υπόκεινται εφεξής στο
καθεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν µε άδεια λειτουργίας ή υπεύθυνη δήλωση, η λειτουργία τους εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις βάσει των οποίων
εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους ή κατατέθηκε η σχετική υπεύθυνη δήλωση. Αν µεσολαβήσει µεταβολή στοιχείου, ο φορέας της οικονοµικής δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 79. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις διατάξεις
του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις «Συστηµάτων Περιβαλλοντικών Υποδοµών» που έχουν αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε τις προηγούµενες διατάξεις συµµορφώνονται
µε τις διατάξεις του παρόντος, µετά την λήξη της άδειας
λειτουργίας ή µετά τη λήξη της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων τους ή µετά από αίτηµα τροποποίησής τους.
3. Οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις «Συστηµάτων Περιβαλλοντικών Υποδοµών» για τις οποίες απαιτείται εφε-

ξής έγκριση λειτουργίας, και οι οποίες δεν είχαν αντίστοιχη υποχρέωση κατά την έναρξη λειτουργίας τους,
λογίζονται ως νοµίµως λειτουργούσες για τις συνέπειες
του παρόντος νόµου. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου µε αίτησή του κατά τη διαδικασία που ορίζεται
στην απόφαση του άρθρου 81.
4. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή
λειτουργίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3982/2011,
οι οποίες είχαν ήδη υποβληθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου, εξετάζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3982/2011. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί
να ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου µε αίτησή του κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην απόφαση του άρθρου 81.
2. Η απόφαση του εσωτερικού άρθρου 81 της παραγράφου 1 εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
3. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 2 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που
αντίκειται στις διατάξεις του ή ρυθµίζει διαφορετικά τα
θέµατα που ρυθµίζονται από αυτό.
4. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 αρχίζει
από την δηµοσίευση της απόφασης του εσωτερικού άρθρου 81 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού άρθρου 83.
5. Το άρθρο 77 του ν. 4442/2016 αναριθµείται σε άρθρο
84.»
Άρθρο 79
Μεταβατικές διατάξεις
1. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας ή υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων λειτουργίας για δραστηριότητες του άρθρου 17 του ν. 4442/2016, που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος είναι σε εκκρεµότητα, διεκπεραιώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του
ν. 4442/2016.
2. Οι δραστηριότητες του άρθρου 17 του ν. 4442/2016,
που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργούν
νοµίµως µε καθεστώς γνωστοποίησης ή ενηµέρωσης, εξακολουθούν να λειτουργούν µε το ίδιο καθεστώς.
ΤΜΗΜΑ Ι΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Άρθρο 80
Τροποποίηση του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014
1. Το άρθρο 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄143) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 69Α
Ενιαίος Λογαριασµός Θησαυροφυλακίου
1. Ο κεντρικός λογαριασµός του Δηµοσίου µετονοµάζεται σε «Ελληνικό Δηµόσιο - Ενιαίος Λογαριασµός Θησαυροφυλακίου» («Ενιαίος Λογαριασµός»). Όλοι οι λογαριασµοί της Κεντρικής Διοίκησης τηρούνται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και εντάσσονται στον Ε-
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νιαίο Λογαριασµό. Ο Υπουργός Οικονοµικών µέσω του
Ενιαίου Λογαριασµού παρακολουθεί και προγραµµατίζει
µε ενιαίο τρόπο τις ταµειακές ροές από και προς αυτόν,
προσδιορίζει το ύψος των διαθεσίµων και τις ανάγκες
δανεισµού και διαχειρίζεται τα διαθέσιµα προς τοποθέτηση πλεονάσµατα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται η διαδικασία και οι προθεσµίες µεταφοράς στον Ενιαίο Λογαριασµό των υπολοίπων των λοιπών λογαριασµών της Κεντρικής Διοίκησης, η διαδικασία κλεισίµατος
αυτών, οι όροι και οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από τη
διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
3. Το άνοιγµα οποιουδήποτε λογαριασµού της Κεντρικής Διοίκησης διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, κατόπιν αιτιολογηµένης πρότασης του αρµόδιου φορέα ή οργάνου, µε την οποία καθορίζονται τα
όργανα διαχείρισης του λογαριασµού, ο τρόπος εµφάνισής του στην δηµόσια ληψοδοσία, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση διενεργείται το κλείσιµο των λογαριασµών του Ελληνικού Δηµοσίου σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυµα. Λογαριασµοί της Κεντρικής
Διοίκησης εκτός του Ενιαίου Λογαριασµού ανοίγονται
µόνο µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, υπό τους
όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης της παραγράφου 2.
4. Η κίνηση των λογαριασµών της Κεντρικής Διοίκησης σε πιστωτικά ιδρύµατα ενεργείται µε έγγραφες εντολές του Υπουργού Οικονοµικών, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε νόµους ή συµβάσεις στις οποίες έχει συµπράξει ο Υπουργός Οικονοµικών. Στις περιπτώσεις αυτές, τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να αναγγέλλουν αµέσως τη γενόµενη εγγραφή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Για τη χρέωση των λογαριασµών αυτών απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών.
5. Σε περίπτωση δέσµευσης λογαριασµού για ειδικούς
σκοπούς του Δηµοσίου απαιτείται προηγούµενη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία ρυθµίζεται
κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
6. Το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, πέραν εκείνων που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, µεταφέρονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών σε λογαριασµούς υπό
τον Ενιαίο Λογαριασµό. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος κίνησης των λογαριασµών, η λειτουργία της
ταµειακής τους διαχείρισης, η λογιστική απεικόνιση των
κινήσεών τους, η περαιτέρω διάρθρωσή τους, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Με την ίδια ή µε όµοια
απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι λογαριασµοί που
εξαιρούνται από την υποχρέωση µεταφοράς στον Ενιαίο
Λογαριασµό.
7. Με την απόφαση της παραγράφου 6 ή µε όµοιες αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι
λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υποχρεούνται να µεταφέρουν το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων τους σε λογαριασµούς υπό τον Ενιαίο Λογαριασµό.
Η µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων στον Ενιαίο Λογαριασµό πραγµατοποιείται µε την ανωτέρω απόφαση,
µε την οποία καθορίζονται επίσης ο τρόπος κίνησης των
λογαριασµών, η λειτουργία της ταµειακής τους διαχείρισης, η λογιστική απεικόνιση των κινήσεών τους, η περαιτέρω διάρθρωσή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Οι φορείς της Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης που έχουν υπαχθεί στις αποφάσεις των παρα-

γράφων 6 και 7 λαµβάνουν πληροφόρηση σε καθηµερινή
βάση αναφορικά µε το ύψος των τηρούµενων στον αντίστοιχο υπολογαριασµό ταµειακών διαθεσίµων τους. Οι
αποφάσεις των παραγράφων 6 και 7 εκδίδονται µέχρι
την 31η Δεκεµβρίου 2021.
8. Το άνοιγµα σε πιστωτικά ιδρύµατα, οποιουδήποτε
λογαριασµού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που συµµετέχουν στον Ενιαίο Λογαριασµό, επιτρέπεται αποκλειστικά σε εξαιρετικές περιπτώσεις και διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν αιτιολογηµένης πρότασης του φορέα, µε την οποία καθορίζονται
τα όργανα διαχείρισης του λογαριασµού, καθώς και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση διενεργείται το
κλείσιµο των λογαριασµών, σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυµα, των ανωτέρω φορέων.
9. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως 8 ενεργοποιούνται µε την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6 σχετικά µε την µεταφορά του συνόλου των
διαθεσίµων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης
στον Ενιαίο Λογαριασµό. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης και
της Γενικής Κυβέρνησης συµµετέχουν υποχρεωτικά στο
Σύστηµα Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου (Σ.Λ.Θ.) κατά
τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους. Το Σύστηµα
Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου περιλαµβάνει, πέραν
του Ενιαίου Λογαριασµού, το Κοινό Κεφάλαιο της παρ.
11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38), καθώς και
την ταµειακή διαχείριση που τηρούν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, περιλαµβανοµένου του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο
Υπουργός Οικονοµικών µέσω του Συστήµατος Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου παρακολουθεί και προγραµµατίζει µε ενιαίο τρόπο τις ταµειακές ροές προς και από
αυτό και προσδιορίζει το ύψος των διαθεσίµων ώστε να
διασφαλίζεται η οµαλή διενέργεια των πληρωµών των
συµµετεχόντων φορέων. Όπου στο παρόν άρθρο γίνεται
αναφορά σε «ταµειακή διαχείριση» ή «λογαριασµούς ταµειακής διαχείρισης» που τηρούνται στην Τράπεζα της
Ελλάδος, νοούνται οι λογαριασµοί της περίπτωσης ζ΄
της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Η «ταµειακή διαχείριση», περιλαµβανοµένης της κατανοµής των
προσόδων στους δικαιούχους, λειτουργεί κατά τρόπο ανάλογο του Κοινού Κεφαλαίου. Σε ό,τι αφορά τις επιτρεπόµενες επενδύσεις και την κάλυψη τυχόν κεφαλαιακών
ζηµιών, ισχύουν τα οριζόµενα στην ως άνω περίπτωση ζ΄
της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Οι Φορείς
λαµβάνουν πληροφόρηση σε καθηµερινή βάση αναφορικά µε το ύψος των τηρούµενων στην ταµειακή διαχείριση περιουσιακών τους στοιχείων.
10. Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί
προσδιορίζονται από το εκάστοτε εν ισχύ «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται µε ευθύνη της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, συµπεριλαµβανοµένων
και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄
βαθµού, τηρούν υποχρεωτικά το σύνολο των ταµειακών
τους διαθεσίµων στην ταµειακή τους διαχείριση στην
Τράπεζα της Ελλάδος. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τα κεφάλαια που έχουν µεταφερθεί από τους ανωτέρω Φορείς στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Επί των κεφαλαίων που έχουν ήδη µεταφερθεί ή θα µεταφερθούν στην ταµειακή διαχείριση στην Τράπεζα της
Ελλάδος εφαρµόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ΄
της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Εξαίρεση από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου είναι δυνατή µόνο µε
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απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος του Φορέα και σύµφωνης γνώµης της
εποπτεύουσας Γ.Δ.Ο.Υ..
11. Τα προς επένδυση ταµειακά διαθέσιµα των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην ταµειακή διαχείριση στην
Τράπεζα της Ελλάδος δύνανται να µεταφέρονται στο
Κοινό Κεφάλαιο µε απόφαση των Φορέων.
12. Το Ελληνικό Δηµόσιο υποχρεούται σε αποκατάσταση της θετικής ζηµίας (penalties) που δύναται να προκύψει κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 10 σε βάρος των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από την πρόωρη λήξη
των προθεσµιακών τους καταθέσεων. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία αποκατάστασης της τυχόν θετικής ζηµίας των ως άνω φορέων από τη µεταφορά των κεφαλαίων προθεσµιακών καταθέσεων στην ταµειακή διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος.
13. Κατ΄ εξαίρεση των οριζόµενων στην παράγραφο
10, οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δύνανται να διατηρούν λογαριασµούς σε πιστωτικά ιδρύµατα για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους. Οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης µεριµνούν για τον περιορισµό των λογαριασµών που διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύµατα στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο που απαιτείται για την οµαλή διενέργεια των συναλλαγών τους.
14. Το µέγιστο όριο της ρευστότητας που οι Φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης επιτρέπεται να διατηρούν εκτός
του Συστήµατος Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου ισούται µε τις καθαρές ταµειακές τους ανάγκες για το επόµενο δεκαπενθήµερο. Τα ταµειακά διαθέσιµα των Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης πέραν του ανωτέρω µεγίστου ορίζονται ως πλεονάζοντα και τηρούνται υποχρεωτικά στην
Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11. Εναλλακτικά, το µέγιστο όριο ρευστότητας εκτός του Σ.Λ.Θ. µπορεί να ισούται µε ένα σταθερό
ποσό, κατόπιν πρότασης του Φορέα και σύµφωνης γνώµης της εποπτεύουσας Γ.Δ.Ο.Υ. και του Γ.Λ.Κ.. Με την απόφαση της παραγράφου 18 δύναται να καθορίζονται
συγκεκριµένες περιπτώσεις στις οποίες εφαρµόζεται ο
κάθε τρόπος προσδιορισµού του µέγιστου ορίου ρευστότητας. Σε κάθε περίπτωση, η τήρηση του µεγίστου ορίου
ρευστότητας δύναται να διασφαλίζεται µέσω της λειτουργίας συστήµατος αυτόµατης µεταφοράς ποσών, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 22. Το ακριβές ύψος
των πλεοναζόντων ταµειακών διαθεσίµων και το µέγιστο
ύψος της ρευστότητας που οι φορείς διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύµατα προκύπτουν µέσω του ταµειακού προγραµµατισµού που διενεργούν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης βάσει των σχετικών οδηγιών του Γ.Λ.Κ.. Ο ταµειακός προγραµµατισµός των φορέων υποβάλλεται
προς έγκριση στην εποπτεύουσα Γ.Δ.Ο.Υ. και εν συνεχεία αποστέλλεται στην Διεύθυνση Λογαριασµών και
Ταµειακού Προγραµµατισµού του Γ.Λ.Κ.. Η υποχρέωση
κατάρτισης και αποστολής ταµειακού προγραµµατισµού
εκκινεί από την έκδοση της υπουργικής απόφασης της
παραγράφου 18.
15. Το Γ.Λ.Κ. παρακολουθεί σε τουλάχιστον µηνιαία
βάση τις κινήσεις και τα υπόλοιπα των λογαριασµών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύµατα, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και στην ταµειακή διαχείριση και στο Κοινό Κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος και τηρεί µητρώο των ανωτέρω λογαριασµών. Τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης, περιλαµβανοµένων της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταµείου Παρακαταθηκών και

Δανείων, υποχρεούνται να αποστέλλουν στο Γ.Λ.Κ. τα
σχετικά στοιχεία κατόπιν αιτήµατός του. Σε περίπτωση
εντοπισµού λογαριασµών µε υπόλοιπα τα οποία υπερβαίνουν συστηµατικά τις ταµειακές ανάγκες των φορέων κατά ποσοστό µεγαλύτερο του οριζόµενου στην απόφαση της παραγράφου 18, η αρµόδια Διεύθυνση του
Γ.Λ.Κ. ενηµερώνει τον Υπουργό Οικονοµικών και εισηγείται την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 16.
16. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του εκάστοτε εποπτεύοντος Υπουργού είναι δυνατή, σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης φορέα της Γενικής Κυβέρνησης µε τις διατάξεις των παραγράφων 10, 14 και 15, η
καθαίρεση των µελών του Δ.Σ. του φορέα, των εκτελεστικών του οργάνων και του Προϊσταµένου Οικονοµικών
Υπηρεσιών. Με την ίδια ή όµοια απόφαση δύναται να µειώνεται το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης του φορέα από τον Τακτικό Προϋπολογισµό. Η έναρξη ισχύος των
διατάξεων της παρούσας παραγράφου καθορίζεται µε
την απόφαση της παραγράφου 18.
17. Τα κεφάλαια που µεταφέρονται από κάθε Φορέα
Γενικής Κυβέρνησης στην ταµειακή διαχείριση και στο
Κοινό Κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι διαθέσιµα προς απόληψη από τον δικαιούχο φορέα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 21 και
της περίπτωσης στ΄ της παρ. 11 του άρθρου 15 του
ν. 2469/1997. Με την απόφαση της παραγράφου 18 δύναται να ορίζεται η υποχρέωση έγκαιρης προειδοποίησης της Τράπεζας της Ελλάδος, του Γ.Λ.Κ. και του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) σε
περίπτωση απόληψης ποσού υψηλότερου από συγκεκριµένο όριο το οποίο καθορίζεται µε την ίδια απόφαση. Από τη θέση σε ισχύ της υποχρέωσης έγκαιρης προειδοποίησης του προηγούµενου εδαφίου παύει να ισχύει η αντίστοιχη προς την Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτική
διάταξη της περίπτωσης στ΄ της παρ. 11 του άρθρου 15
του ν. 2469/1997. Σε περιπτώσεις ακραίων συνθηκών
ρευστότητας και αποκλειστικά για λόγους προάσπισης
του δηµοσίου συµφέροντος, ο Υπουργός Οικονοµικών
δύναται να προσδιορίζει ειδικά όρια απολήψεων για την
πληρωµή των ανελαστικών δαπανών των φορέων. Ως έκτακτες συνθήκες ρευστότητας νοούνται αποκλειστικά
οι περιστάσεις στις οποίες καθίσταται αδύνατη η χρηµατοδότηση ανελαστικών υποχρεώσεων του Κράτους. Η
προϋπόθεση της προάσπισης του δηµοσίου συµφέροντος θεωρείται ότι εκπληρώνεται µόνο σε περιπτώσεις
στις οποίες ο µη προσδιορισµός ειδικών ορίων απολήψεων ποσών από τους ανωτέρω λογαριασµούς θα οδηγούσε σε άµεσο κίνδυνο αθέτησης ανελαστικών υποχρεώσεων του Κράτους ή µη επιτέλεσης στοιχειωδών λειτουργιών του. Η δυνατότητα προσδιορισµού ειδικών ορίων δεν ισχύει σε περιπτώσεις καταβολής τοκοχρεολυσίων. Ο προσδιορισµός των λοιπών ανελαστικών δαπανών, πέραν των καταβολών τοκοχρεολυσίων, καθώς και
της σειράς προτεραιότητας αυτών, πραγµατοποιείται µε
την απόφαση της παραγράφου 18. Η απόφαση περί
προσδιορισµού ειδικών ορίων απολήψεων αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών.
18. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών η οποία
εκδίδεται εντός τριάντα (30) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου, καθορίζονται η διαδικασία µεταφοράς των πλεοναζόντων ταµειακών διαθεσίµων στην
ταµειακή διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος, οι κανόνες, η διαδικασία και η συχνότητα υποβολής στοιχείων ταµειακού προγραµµατισµού από τους φορείς Γενι-
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κής Κυβέρνησης, η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της συµµόρφωσης των φορέων από τις εποπτεύουσες Γ.Δ.Ο.Υ. και το Γ.Λ.Κ., η µέθοδος προσδιορισµού
του µεγίστου ορίου ρευστότητας και το ποσοστό υπέρβασης των ταµειακών αναγκών του φορέα πέραν του οποίου µπορούν να ενεργοποιηθούν οι κυρώσεις της παραγράφου 16, οι βασικές αρχές προσδιορισµού του ελαχίστου ύψους ρευστών διαθεσίµων του Συστήµατος Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου, η µέγιστη χρονική διάρκεια αναστολής απολήψεων βάσει της παραγράφου 17
και κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή
των παραγράφων 9 έως 17 του παρόντος άρθρου. Οι διατάξεις της παραγράφου 14 ισχύουν για φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το ύψος του προϋπολογισµού δαπανών των οποίων υπερβαίνει συγκεκριµένο όριο το οποίο
προσδιορίζεται µε την απόφαση της παρούσας παραγράφου.
19. Οι επιχορηγήσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό καταβάλλονται
σε πίστωση της ταµειακής διαχείρισης που τηρείται στην
Τράπεζα της Ελλάδος. Ο χρόνος έναρξης ισχύος της παρούσας παραγράφου καθορίζεται µε την απόφαση της
παραγράφου 20.
20. Η απόληψη ποσών από την ταµειακή διαχείριση
στην Τράπεζα της Ελλάδος πραγµατοποιείται βάσει των
εγκεκριµένων κατά τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο 14 ταµειακών αναγκών των φορέων. Σε περιπτώσεις
επιπλέον απόληψης ποσών από την ταµειακή διαχείριση,
ο φορέας υποχρεούται να ενηµερώσει άµεσα την εποπτεύουσα Γ.Δ.Ο.Υ., το Γ.Λ.Κ. και τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.. Σε κάθε
περίπτωση, η Τράπεζα της Ελλάδος ευθύνεται αποκλειστικά και µόνο για την ακριβή εκτέλεση της εντολής που
έχει λάβει από τον φορέα. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της ανωτέρω διαδικασίας, η διαδικασία απόληψης ποσών από την
ταµειακή διαχείριση των φορέων, καθώς και όλες οι απαιτούµενες για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου λεπτοµέρειες. Με την ίδια ή όµοια απόφαση µπορεί
να προβλέπεται η πιλοτική εφαρµογή της ανωτέρω διαδικασίας µε συµµετοχή συγκεκριµένων φορέων. Οι προβλέψεις των παραγράφων 19 και 20 ισχύουν για φορείς
Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι επιχορηγούνται ετησίως
από τον Τακτικό Προϋπολογισµό µε ποσό υψηλότερο από συγκεκριµένο όριο το οποίο τίθεται µε την απόφαση
του προηγούµενου εδαφίου.
21. Οι διατάξεις των παραγράφων 9 έως 20 παύουν να
ισχύουν για τους φορείς της Κεντρικής και της Γενικής
Κυβέρνησης που µεταφέρουν τα ταµειακά τους διαθέσιµα στον Ενιαίο Λογαριασµό δυνάµει των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου. Δια των ίδιων αποφάσεων καθορίζονται όλες οι τεχνικές λεπτοµέρειες της µετάβασης από το Σύστηµα Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου της παραγράφου 9 στον
Ενιαίο Λογαριασµό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι διατάξεις των παραγράφων 9 έως 20 συνεχίζουν να ισχύουν και µετά την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 6 και 7 για τους φορείς για
τους οποίους η µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων
στον Ενιαίο Λογαριασµό δεν καθίσταται υποχρεωτική.
22. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασµού
Θησαυροφυλακίου και του Συστήµατος Λογαριασµών
Θησαυροφυλακίου, ο Υπουργός Οικονοµικών εξουσιοδοτείται να συνάπτει ειδικές συµφωνίες παροχής υπηρεσιών µε πιστωτικά ιδρύµατα µε σκοπό τον καθορισµό ό-

ρων και προϋποθέσεων για την αυτόµατη µεταφορά ποσών µεταξύ λογαριασµών φορέων Γενικής Κυβέρνησης
στα εν λόγω ιδρύµατα και της ταµειακής διαχείρισης των
φορέων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή µεταξύ λογαριασµών φορέων Γενικής Κυβέρνησης στα εν λόγω ιδρύµατα και του Ενιαίου Λογαριασµού. Η ένταξη φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης στο σύστηµα αυτόµατης µεταφοράς ποσών πραγµατοποιείται κατόπιν συµφωνίας µεταξύ
του φορέα και του Υπουργείου Οικονοµικών. Οι προς ένταξη φορείς εξουσιοδοτούν τα πιστωτικά ιδρύµατα και
την Τράπεζα της Ελλάδος να προβαίνουν στις απαιτούµενες αυτόµατες µεταφορές.
23. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου για τους Φορείς
Γενικής Κυβέρνησης ισχύουν µε την επιφύλαξη της παρ.
4 του άρθρου 49 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37) και της παρ. 5
του άρθρου 202 του ν. 4389/2016.»
2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργούνται:
α) Ο ν. 4323/2015 (Α΄43).
β) Το άρθρο 3 του ν. 2216/1994 (Α΄83).

Άρθρο 81
Τροποποίηση της παρ. 11 του άρθρου 15
του ν. 2469/1997
Η παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. α. Τα ταµειακά διαθέσιµα των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Φ.Γ.Κ.) τα οποία µεταφέρονται στο Κοινό Κεφάλαιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 69Α του
ν. 4270/2014 βρίσκονται υπό την διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β΄ έως ζ΄
της παρούσας παραγράφου.
β. Το Κοινό Κεφάλαιο δεν αποτελεί νοµικό πρόσωπο
αλλά οµάδα περιουσίας, της οποίας τα επί µέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους συµµετέχοντες σε
αυτό φορείς ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής τους.
Οι φορείς που συµµετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο, εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Τράπεζα
της Ελλάδος ως προς τις έννοµες σχέσεις από τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και το δικαιώµατά τους επί του ενεργητικού του.
γ. Το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου επενδύεται σε
κινητές αξίες του Ελληνικού Δηµοσίου. Στην έννοια των
κινητών αξιών του Ελληνικού Δηµοσίου περιλαµβάνονται και κινητές αξίες δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3429/2005
(Α΄ 314), που καλύπτονται από την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου και αποτελούν µέρος του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών εξειδικεύονται οι κινητές αξίες που ανήκουν στην
κατηγορία του προηγούµενου εδαφίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου. Το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου δύναται να επενδύεται και σε τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα κατωτέρω.
Εάν κατά το χρόνο πραγµατοποίησης των επί µέρους
επενδύσεων δεν υπάρχουν διαθέσιµοι τίτλοι στην πρωτογενή αγορά, το Ελληνικό Δηµόσιο θα διαθέτει στην
Τράπεζα της Ελλάδος τίτλους της τελευταίας έκδοσης
στην τιµή εγγραφής ή στη µέση τιµή της δηµοπρασίας,
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ανάλογα µε τον τρόπο που είχαν διατεθεί οι τίτλοι κατά
την ηµεροµηνία έκδοσης, µε συνυπολογισµό των τόκων
του διαρρεύσαντος χρονικού διαστήµατος.
Αν από πλευράς Ελληνικού Δηµοσίου δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την πρωτογενή διάθεση τίτλων, παρέχεται
η ευχέρεια στην Τράπεζα της Ελλάδος να αγοράζει τίτλους του Ελληνικού Δηµοσίου στη δευτερογενή αγορά ή
τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης
για την απόκτηση του αναγκαίου εκάστοτε χαρτοφυλακίου, έτσι ώστε τα δηµιουργούµενα νέα υπόλοιπα στους
λογαριασµούς των φορέων να επενδύονται άµεσα.
Η απόφαση συµµετοχής ή µη του Κοινού Κεφαλαίου
σε πρόγραµµα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου, κατ` εφαρµογή προγράµµατος για την αναδιάταξη
του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στην αρµοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος ως διαχειριστή του
Κοινού Κεφαλαίου, η οποία, καθώς και τα στελέχη της,
κατά την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν
καµία ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη.
Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να συναλλάσσεται µε
επαγγελµατίες διαµεσολαβητές που συµµετέχουν στη
δευτερογενή αγορά, όπως πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και, εν γένει, µε µέλη οργανωµένων αγορών και πολυµερών µηχανισµών διαπραγµάτευσης, καθώς και µε τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
και άλλους παρεµφερείς φορείς και οργανισµούς, καταρτίζοντας µαζί τους συναλλαγές εντός ή εκτός οργανωµένης αγοράς, µε όρους αγοράς. Στις συναλλαγές
αυτές περιλαµβάνονται και οι συµβάσεις αγοράς/πώλησης τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ή του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης µε σύµφωνο επαναπώλησης/επαναγοράς (repos, reverse repos, buy/sell
back, sell/buy back).
Από την 1.5.2016 τυχόν δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν ή απορρέουν από τίτλους που ανήκουν στο ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου και ιδίως δικαιώµατα
ψήφου στο πλαίσιο γενικών συνελεύσεων κατόχων τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν απόφαση συµµετοχής ή µη του Κοινού Κεφαλαίου σε πρόγραµµα ανταλλαγής τίτλων του
Ελληνικού Δηµοσίου, κατ` εφαρµογή προγράµµατος για
την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκουν αποκλειστικά στην αρµοδιότητα και ασκούνται από τους φορείς που συµµετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο δια των αρµοδίων οργάνων τους και κατά το λόγο συµµετοχής
τους σε αυτό.
Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζηµιών των φορέων από
τη για οποιονδήποτε λόγο µη προσήκουσα και ιδίως µη
έγκαιρη ή µη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του Ελληνικού Δηµοσίου ως αντισυµβαλλοµένου σε
συµβάσεις αγοράς ή πώλησης µε σύµφωνα επαναγοράς,
ο φορέας που υπέστη τη ζηµία έχει απευθείας αξίωση αποζηµίωσης κατά του Ελληνικού Δηµοσίου.
δ. Η διαχειριστική χρήση του Κοινού Κεφαλαίου έχει
τη διάρκεια του ηµερολογιακού εξαµήνου, στο τέλος του
οποίου οι καθαρές πρόσοδοι κατανέµονται στους δικαιούχους ανάλογα µε το ύψος και τη διάρκεια της συµµετοχής τους στο Κοινό Κεφάλαιο.
ε. Με Σύµβαση µεταξύ του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται το
ύψος της αµοιβής που θα καταβάλλεται στην Τράπεζα
της Ελλάδος από το Κοινό Κεφάλαιο για τη διαχείριση

του Κοινού Κεφαλαίου, καθώς και ο τρόπος υπολογισµού και καταβολής της.
στ. Οι φορείς που συµµετέχουν σε αυτό δύνανται να
ζητήσουν από την Τράπεζα της Ελλάδος την απόληψη
συγκεκριµένων χρηµατικών ποσών και µέχρι της τρέχουσας αξίας της µερίδας τους στο Κοινό Κεφάλαιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος καταβάλλει το αιτούµενο ποσό στον
φορέα, µειουµένης αναλόγως της µερίδας συµµετοχής
του αιτούντος στο Κοινό Κεφάλαιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται µε πράξη του Διοικητή της να ορίζει το
όριο των αναλαµβανόµενων ποσών πέραν του οποίου θα
απαιτείται απλή προειδοποίηση προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η εκταµίευση. Οι πράξεις αυτές θα κοινοποιούνται στους φορείς. Οι πρόσοδοι που αναλογούν σε αναληφθέντα ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους στο
τέλος της διαχειριστικής περιόδου.
Η ρευστοποίηση µέρους του ενεργητικού του Κοινού
Κεφαλαίου και ιδίως η πώληση κινητών αξιών του Ελληνικού Δηµοσίου που ανήκουν στο ενεργητικό του Κοινού
Κεφαλαίου πριν από την ηµεροµηνία λήξης τους, προκειµένου να αποδοθούν σε φορείς χρηµατικά ποσά σε εκτέλεση των οριζοµένων στα προηγούµενα εδάφια, δεν συνιστά κακή διαχείριση από την Τράπεζα της Ελλάδος.
ζ. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ρυθµίζεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
η. Τα κεφάλαια που τηρούνται από τους Φ.Γ.Κ. στην
Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασµούς ταµειακής διαχείρισης, επενδύονται σε συµβάσεις αγοράς ή πώλησης
τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου µε σύµφωνα επαναπώλησης/επαναγοράς µε αντισυµβαλλόµενο το Ελληνικό
Δηµόσιο (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy
back). Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζηµιών των Φ.Γ.Κ. από τη για οποιονδήποτε λόγο µη προσήκουσα και ιδίως
µη έγκαιρη ή µη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δηµοσίου ως αντισυµβαλλοµένου σε
συµβάσεις αγοράς ή πώλησης µε σύµφωνα επαναγοράς,
ο φορέας που υπέστη τη ζηµία έχει απευθείας αξίωση αποζηµίωσης κατά του Ελληνικού Δηµοσίου. Η διαχείριση
των επενδυόµενων κεφαλαίων από λογαριασµούς ταµειακής διαχείρισης, καθώς και η κατανοµή των προσόδων
στους δικαιούχους γίνεται κατά τρόπο ανάλογο εκείνου
του Κοινού Κεφαλαίου.»
Άρθρο 82
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4270/2014
Η περίπτωση η΄ του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«η. Παρακολουθεί και διαχειρίζεται, κατά το λόγο αρµοδιότητάς του, τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Κεντρικής Διοίκησης, συντονίζει τις χρηµατικές εκροές από τον Ενιαίο Λογαριασµό Θησαυροφυλακίου και από το Σύστηµα Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου του άρθρου 69Α και προγραµµατίζει την τήρηση των
απαιτούµενων χρηµατικών αποθεµάτων για την πληρωµή δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισµού και για τις απολήψεις των φορέων από το Σύστηµα Λογαριασµών
Θησαυροφυλακίου. Διοικεί και διαχειρίζεται το κεντρικό
σύστηµα πληρωµών, καθώς και το κεντρικό σύστηµα ταµειακής διαχείρισης του Ελληνικού Δηµοσίου, εποπτεύει
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και αναπτύσσει το πλέγµα τραπεζικών ρυθµίσεων αναφορικά µε τον Ενιαίο Λογαριασµό Θησαυροφυλακίου και
µε το Σύστηµα Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου και υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Οικονοµικών για την έγκριση ανοίγµατος και κλεισίµατος τραπεζικών λογαριασµών από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και της Γενικής Κυβέρνησης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα νόµο. Παρακολουθεί το σύνολο των λογαριασµών που τηρούνται από
Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 83
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
Η περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Διασφαλίζει ότι η Γ.Δ.Ο.Υ. καταρτίζει προβλέψεις
για τις µηνιαίες ταµειακές ανάγκες και παρακολουθεί
την εκτέλεση του προϋπολογισµού του Υπουργείου και
των εποπτευόµενων φορέων σε µηνιαία βάση, σύµφωνα
µε τους στόχους που έχουν τεθεί από τα µνηµόνια συνεργασίας των άρθρων 70, 147 και 155Α. Καταρτίζει τον
ταµειακό προγραµµατισµό του Υπουργείου και τον υποβάλει έγκαιρα στο Γ.Λ.Κ.. Συγκεντρώνει στοιχεία ταµειακού προγραµµατισµού των εποπτευόµενων φορέων και
εγκρίνει το ύψος των ταµειακών τους αναγκών σε συµφωνία µε τις οδηγίες του Γ.Λ.Κ..»

Άρθρο 84
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4270/2014
Στην παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4270/2014 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ. Είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του ταµειακού
προγραµµατισµού του φορέα βάσει των οδηγιών του
Γ.Λ.Κ., για την έγκαιρη υποβολή του στην εποπτεύουσα
Γ.Δ.Ο.Υ. και για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόµου αναφορικά µε τη συµµετοχή του φορέα στον
Ενιαίο Λογαριασµό Θησαυροφυλακίου και στο Σύστηµα
Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου.»
Άρθρο 85
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4270/2014
Το άρθρο 30 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους
1. Στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου, ο
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Καταρτίζει το πρόγραµµα δανεισµού και διαχείρισης
του δηµοσίου χρέους, το οποίο υποβάλλεται για έγκριση
στον Υπουργό Οικονοµικών.
β. Αναλαµβάνει, ως εντολοδόχος και για λογαριασµό
του Ελληνικού Δηµοσίου, την εκτέλεση του εγκεκριµένου δανειακού προγράµµατος, µε τη σύναψη δανείων
και την έκδοση τίτλων.
γ. Συµµετέχει στην κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ. µε την παροχή στο Γ.Λ.Κ. των στοιχείων του δηµοσίου χρέους.
δ. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό του δηµοσίου
χρέους και το σχετικό µε το δηµόσιο χρέος κεφάλαιο
της εισηγητικής έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογι-

σµού.
ε. Εξυπηρετεί το δηµόσιο χρέος.
στ. Σχεδιάζει, σε συνεννόηση µε την αρµόδια Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ., µε βάση τις προδιαγραφές του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, τη διαδικασία για την ορθή ενηµέρωση των κωδικών του προϋπολογισµού και των λογαριασµών λογιστικής που αφορούν το δηµόσιο χρέος.
ζ. Υπολογίζει και διενεργεί τις απαραίτητες προσαρµογές στα στοιχεία του δηµοσίου χρέους, σύµφωνα µε
το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών.
η. Συντάσσει εκθέσεις προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σε τριµηνιαία βάση ή όποτε του ζητηθεί, για την εξέλιξη του δηµοσίου χρέους και υποβάλλει προτάσεις
σχετικά µε την πολιτική διαχείρισης του δηµοσίου χρέους.
θ. Συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Οικονοµικών και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το πρώτο τρίµηνο κάθε
έτους, απολογιστική έκθεση των πεπραγµένων, µε αναλυτικά στοιχεία του κόστους δανεισµού, και της διάρθρωσης του δηµοσίου χρέους, καθώς και επαρκώς αιτιολογηµένη αναφορά για την περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου του καθαρού δανεισµού.
ι. Υποβάλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, αναλυτικά στοιχεία, συνοδευόµενα από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το δηµόσιο χρέος, τη
διαχείριση ταµειακών διαθεσίµων του Ελληνικού Δηµοσίου, καθώς και των διαχειριστικών πράξεων παραγώγων και λοιπών χρηµατοοικονοµικών προϊόντων.
ια. Διαχειρίζεται τα ταµειακά διαθέσιµα του Ελληνικού
Δηµοσίου.
ιβ. Διαχειρίζεται τα ταµειακά διαθέσιµα του Ενιαίου
Λογαριασµού Θησαυροφυλακίου (Ε.Λ.Θ.) και του Συστήµατος Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου (Σ.Λ.Θ.) µέσω
τοποθετήσεων σε πιστωτικά ιδρύµατα και πράξεων διαχείρισης ταµειακής ρευστότητας υπό τη µορφή πράξεων
πώλησης µε συµφωνία επαναγοράς (repo agreements),
τις οποίες συνάπτει ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. κυρίως µε Φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης. Για τον σκοπό αυτόν, υποβάλλονται εγκαίρως στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. από την αρµόδια Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ., πίνακες προβλέψεων ταµειακής ρευστότητας της Κεντρικής Διοίκησης και της Γενικής Κυβέρνησης, κατά ελάχιστο ορίζοντα ενενήντα (90) ηµερών σε
ηµερήσια βάση και δώδεκα (12) µηνών σε µηνιαία βάση.
ιγ. Λαµβάνει βραχυπρόθεσµες επενδυτικές αποφάσεις
ώστε να διατηρούνται επαρκή ταµειακά αποθεµατικά
στον Ε.Λ.Θ. και στο Σ.Λ.Θ., σύµφωνα µε τις βασικές αρχές χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης και κινδύνου.
ιδ. Ορίζει, σε συνεργασία µε την αρµόδια Διεύθυνση
του Γ.Λ.Κ., το ελάχιστο ύψος ρευστών διαθεσίµων του
Σ.Λ.Θ..
ιε. Καταρτίζει και επικαιροποιεί το δανειακό πρόγραµµα, τις πληρωµές εξυπηρέτησης και τις πράξεις διαχείρισης δηµοσίου χρέους και υποβάλει τη σχετική πληροφόρηση στην αρµόδια Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ. για την κατάρτιση των πινάκων προβλέψεων ταµειακής ρευστότητας.
ιστ. Καταρτίζει και επικαιροποιεί το χρηµατοδοτικό
πρόγραµµα.
ιζ. Ενηµερώνει το Γ.Λ.Κ. σχετικά µε τις δανειακές ανάγκες, καθώς και µε το ενδεχόµενο απόκλισης από το δανειακό πρόγραµµα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να
ανατίθενται στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και οι ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύναψη
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δανείων των οργανισµών και φορέων του δηµόσιου τοµέα και για τη δανειοδότηση µε εγγύηση του Ελληνικού
Δηµοσίου των δηµοσίων επιχειρήσεων.
β. Σύναψη και παρακολούθηση διαχειριστικών πράξεων παραγώγων και λοιπών χρηµατοοικονοµικών προϊόντων.
γ. Παρακολούθηση και στήριξη της δευτερογενούς αγοράς οµολόγων.»
Άρθρο 86
Κατάργηση διατάξεων του π.δ. 142/2017
Οι υποπεριπτώσεις εε΄, στστ΄ και ζζ΄ της περίπτωσης
α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του π.δ. 142/2017 (Α΄181)
καταργούνται.
Άρθρο 87
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017
Τα άρθρα 46 και 47 του π.δ. 142/2017 αντικαθίστανται
ως εξής:
«Άρθρο 46
Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου
και Δηµοσιονοµικών Κανόνων
1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δηµοσιονοµικών Κανόνων είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η έγκαιρη και ενιαία ερµηνεία των δηµοσιολογιστικών διατάξεων προς υποστήριξη των υπηρεσιών του Ελληνικού Δηµοσίου για την εφαρµογή τους.
(β) Η αποτελεσµατική διαχείριση των διαδικασιών πληρωµής του Ελληνικού Δηµοσίου.
(γ) Ο καθορισµός, η παρακολούθηση και η διαχείριση
του ενιαίου λογιστικού σχεδίου για όλους τους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης.
(δ) Ο καθορισµός και η παρακολούθηση εφαρµογής
των ενιαίων διαχειριστικών κανόνων για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
(ε) Η διασφάλιση της ορθής διαχείρισης της κρατικής
εγγύησης κατά τη λειτουργία της ως εργαλείο άσκησης
οικονοµικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής.
(στ) Η αποτελεσµατική διαχείριση της περιουσίας και
των εκκρεµοτήτων του τ. Ο.Α.Ε..
(ζ) Η υλοποίηση του ταµειακού προγραµµατισµού για
τον Ενιαίο Λογαριασµό Θησαυροφυλακίου και για το Σύστηµα Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου.
2. Η Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δηµοσιονοµικών Κανόνων διαρθρώνεται ως εξής:
(α) Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
(β) Διεύθυνση Λογαριασµών και Ταµειακού Προγραµµατισµού.
(γ) Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων.
(δ) Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισµού Εφαρµογής Δηµοσιονοµικών Κανόνων.
(ε) Ενιαία Αρχή Πληρωµής.
Άρθρο 47
Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λογιστι-

κής Γενικής Κυβέρνησης είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η διαχείριση λογιστικού συστήµατος και η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών αναφορών για την Κεντρική Διοίκηση.
(β) H διαχείριση του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου και ο
καθορισµός ενιαίων λογιστικών προτύπων για τη Γενική
Κυβέρνηση.
2. Η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης διαρθρώνεται σε τρία (3) Τµήµατα, ως κατωτέρω:
(α) Τµήµα Α΄- Απολογισµού - Ισολογισµού Κεντρικής
Διοίκησης.
(β) Τµήµα Β΄- Υπολόγου Συµψηφισµών.
(γ) Τµήµα Γ΄- Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέµονται στα
Τµήµατα ως εξής:
(α) Τµήµα Α΄- Απολογισµού - Ισολογισµού Κεντρικής
Διοίκησης
(αα) Η µέριµνα για την εφαρµογή των οδηγιών στο
πλαίσιο υλοποίησης του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης.
(ββ) Η επίβλεψη σε συνεργασία µε το Τµήµα Β΄ - Υπολόγου Συµψηφισµών όλων των λογιστικών εργασιών
των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και η µέριµνα για
τη διευθέτηση λογιστικών ζητηµάτων που ανακύπτουν.
(γγ) Ο έλεγχος και η λογιστική συµφωνία, σε µηνιαία
και ετήσια βάση, όλων των εισαγοµένων στο πληροφοριακό σύστηµα στοιχείων προϋπολογισµού (έσοδα-έξοδα) και στοιχείων λογιστικής των Δηµοσίων Οικονοµικών
Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτικών Ταµείων.
(δδ) Η συµφωνία σε µηνιαία βάση των τραπεζικών υπολογαριασµών των Δηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών
(Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτικών Ταµείων µε τους αντίστοιχους λογαριασµούς της λογιστικής.
(εε) Ο έλεγχος και η λογιστική παρακολούθηση, σε µηνιαία και ετήσια βάση, του συνολικού ισοζυγίου.
(στστ) Η κατάρτιση και η δηµοσίευση των ετήσιων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και του Απολογισµού των εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισµού της
Κεντρικής Διοίκησης.
(ζζ) Η αποστολή των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων και του Απολογισµού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για
έλεγχο και κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση.
(ηη) Η εκκαθάριση και η απόδοση σε τρίτους των εσόδων που εισπράττονται υπέρ αυτών µέσω του προϋπολογισµού.
(θθ) Η κατάρτιση αποφάσεων έκδοσης αντιγράφων
χρηµατικών ενταλµάτων, σε περίπτωσή απώλειάς τους.
(ιι) Το κλείσιµο των βιβλίων και ο προσδιορισµός του
οικονοµικού αποτελέσµατος.
(β) Τµήµα Β΄- Υπολόγου Συµψηφισµών
(αα) Ο έλεγχος και η συµφωνία όλων των λογιστικών
εγγραφών της Κεντρικής Διοίκησης, σε µηνιαία και ετήσια βάση, εκτός των λογιστικών εγγραφών των Δηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτικών Ταµείων.
(ββ) Η συµφωνία των τραπεζικών λογαριασµών της
Κεντρικής Διοίκησης, εκτός των υπολογαριασµών των
Δηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των
Στρατιωτικών Ταµείων, µε τους αντίστοιχους λογαριασµούς της λογιστικής.
(γγ) ) Η καταχώριση λογιστικών εγγραφών της Κεντρι-
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κής Διοίκησης, εκτός αυτών που εµφανίζονται από άλλες Υπηρεσίες, καθώς και η καταχώριση διορθωτικών
λογιστικών εγγραφών.
(δδ) Η συγκέντρωση και συσχέτιση των εντολών των
αρµοδίων Υπηρεσιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης προς την Τράπεζα της Ελλάδος µε τα αντίστοιχα
δελτία αναγγελίας της κίνησης των λογαριασµών του
Δηµοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και η συγκέντρωση και συσχέτιση όλων των Συµψηφιστικών Χρηµατικών Ενταλµάτων.
(εε) Η τήρηση αρχείου δικαιολογητικών όλων των λογιστικών εγγραφών της Κεντρικής Διοίκησης.
(στστ) Η υποβολή των µηνιαίων και ετήσιων λογαριασµών της Κεντρικής Διοίκησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
(γ) Τµήµα Γ΄- Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης
(αα) Η διαµόρφωση Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου και
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για το σύνολο της
Γενικής Κυβέρνησης.
(ββ) Η παροχή οδηγιών σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για την εφαρµογή του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου.
(γγ) Η προώθηση αλλαγών του πληροφοριακού συστήµατος για την υποστήριξη του προσαρµοσµένου λογιστικού σχεδίου.
(δδ) Η σταθερή διασύνδεση του λογιστικού συστήµατος µε το σύστηµα ταξινόµησης του προϋπολογισµού.
(εε) Η παροχή γνώµης σχετικά µε την τροποποίηση
των Κωδικών Κατάταξης Εσόδων και Δαπανών.
(στστ) Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και η
εναρµόνιση των λογαριασµών του Δηµοσίου µε τα διεθνή πρότυπα.»
Άρθρο 88
Σύσταση Διεύθυνσης Λογαριασµών
και Ταµειακού Προγραµµατισµού
Μετά το άρθρο 47 του π.δ.142/2017, προστίθεται άρθρο 47Α ως εξής:
«Άρθρο 47Α
Διεύθυνση Λογαριασµών
και Ταµειακού Προγραµµατισµού
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λογαριασµών και Ταµειακού Προγραµµατισµού είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η παρακολούθηση και διαχείριση του συστήµατος
λογαριασµών της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της
Ελλάδος, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και
σε λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα.
(β) Η εκτέλεση και παρακολούθηση του Κρατικού Προϋπολογισµού.
(γ) Η διεξαγωγή και η παρακολούθηση όλων των χρηµατικών δοσοληψιών του ελληνικού κράτους µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(δ) Η κατάρτιση του ταµειακού προγραµµατισµού και η
παρακολούθηση της ρευστότητας του Ενιαίου Λογαριασµού Θησαυροφυλακίου και του Συστήµατος Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου.
(ε) Η εποπτεία και η περαιτέρω ανάπτυξη των τραπεζι-

κών ρυθµίσεων αναφορικά µε τον Ενιαίο Λογαριασµό
Θησαυροφυλακίου και το Σύστηµα Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου.
2. Η Διεύθυνση Λογαριασµών και Ταµειακού Προγραµµατισµού διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τµήµατα, ως κατωτέρω:
(α) Τµήµα Α΄ - Λογαριασµών
(β) Τµήµα Β΄ - Ταµειακού Προγραµµατισµού Κεντρικής
Διοίκησης
(γ) Τµήµα Γ΄ - Ταµειακού Προγραµµατισµού Γενικής
Κυβέρνησης
(δ) Τµήµα Δ΄ - Χρηµατικών Δοσοληψιών µε την Ε.Ε.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέµονται στα
Τµήµατα ως εξής:
(α) Τµήµα Α΄ - Λογαριασµών
(αα) Η παρακολούθηση και διαχείριση του συστήµατος
λογαριασµών Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε
λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα.
(ββ) Η διαχείριση και παρακολούθηση λογαριασµών
του ελληνικού δηµοσίου, εντός ή εκτός προϋπολογισµού
και ειδικών λογαριασµών, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα, εκτός αυτών που
έχουν ανατεθεί σε άλλες οργανικές µονάδες εντός ή εκτός του Υπουργείου Οικονοµικών.
(γγ) Η διενέργεια δαπανών του προϋπολογισµού της
Κεντρικής Διοίκησης (αποδοχών υπαλλήλων, προκαταβολών του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 συµπεριλαµβανοµένης της αντισταθµιστικής καταβολής στον ΟΑΣΘ
και λοιπών προκαταβολών), η παρακολούθηση των σχετικών λογαριασµών και η µέριµνα για την ορθή λογιστική
απεικόνισή τους.
(δδ) Η µέριµνα για την εµφάνιση εισπραττοµένων εσόδων - ποσών στη δηµόσια ληψοδοσία.
(εε) Η διενέργεια πληρωµών για την επιστροφή εσόδων προϋπολογισµού και αποδόσεων κρατήσεων αρµοδιότητας ΑΑΔΕ (φόρος εισοδήµατος, ΦΠΑ κ.λπ.).
(στστ) Οι επιστροφές - αποδόσεις ποσών σε δικαιούχους και η µέριµνα για τη λογιστική τακτοποίηση αυτών.
(ζζ) Η σύσταση και η παρακολούθηση των παγίων προκαταβολών σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και των
προσωρινών ενισχύσεων αυτών.
(ηη) Η παρακολούθηση των λογαριασµών των προξενικών αρχών και η µέριµνα για την ορθή λογιστική απεικόνιση των κινήσεών τους.
(θθ) Η διαχείριση και παρακολούθηση του Ειδικού Λογαριασµού νο. 234339/0 «ΕΔ- Λογαριασµός Εσόδων από
Αποκρατικοποιήσεις».
(ιι) Η τήρηση µητρώου των λογαριασµών της Κεντρικής Διοίκησης σε πιστωτικά ιδρύµατα, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα της Ελλάδος.
(β) Τµήµα Β΄ - Ταµειακού Προγραµµατισµού Κεντρικής
Διοίκησης
(αα) Ο καθορισµός µηνιαίου ορίου πληρωµών των δαπανών του Δηµοσίου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος
της υλοποίησής τους και η έκδοση σχετικής µηνιαίας απόφασης.
(ββ) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και καταχώρηση
των πληροφοριών από τις αρµόδιες υπηρεσίες για όλες
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τις εισροές και εκροές που επηρεάζουν τη ρευστότητα
του Ελληνικού Δηµοσίου.
(γγ) Η παρακολούθηση, σε καθηµερινή βάση, της ταµειακής θέσης του Ελληνικού Δηµοσίου, καθώς και η κατάρτιση σχετικών πινάκων προβλέψεων.
(δδ) Η κατάρτιση και επικαιροποίηση του ταµειακού
προγραµµατισµού για τον Ενιαίο Λογαριασµό Θησαυροφυλακίου σε βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη βάση και σε ορίζοντα τουλάχιστον ενενήντα
(90) ηµερών σε ηµερήσια βάση και εννέα (9) έως δώδεκα
(12) µηνών σε µηνιαία βάση.
(εε) Η ενοποίηση των πινάκων προβλέψεων ταµειακής
ρευστότητας του Ενιαίου Λογαριασµού Θησαυροφυλακίου και του Συστήµατος Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου και η υποβολή τους στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ..
(στστ) Ο ορισµός, σε συνεργασία µε τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., ενός ελαχίστου ύψους ρευστών διαθεσίµων του Ενιαίου
Λογαριασµού Θησαυροφυλακίου.
(γ) Τµήµα Γ΄ - Ταµειακού Προγραµµατισµού Γενικής
Κυβέρνησης
(αα) Η παρακολούθηση των κινήσεων και των υπολοίπων των λογαριασµών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που
τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύµατα, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και στην ταµειακή διαχείριση και στο Κοινό Κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος.
(ββ) Η παρακολούθηση της συµµόρφωσης των Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης µε τις διατάξεις περί λειτουργίας
του Ενιαίου Λογαριασµού Θησαυροφυλακίου και του Συστήµατος Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων.
(γγ) Η τήρηση µητρώου των λογαριασµών των Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης σε πιστωτικά ιδρύµατα, στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα της Ελλάδος.
(δδ) Ο συντονισµός και η παροχή υποστήριξης στις
Γ.Δ.Ο.Υ. επί των ζητηµάτων που άπτονται της κατάρτισης ταµειακού προγραµµατισµού από τους φορείς αρµοδιότητάς τους.
(εε) Η κατάρτιση του ταµειακού προγραµµατισµού για
το Κοινό Κεφάλαιο και την ταµειακή διαχείριση στην
Τράπεζα της Ελλάδος σε βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη βάση και η κατάρτιση σχετικών
πινάκων ταµειακών προβλέψεων σε ορίζοντα τουλάχιστον ενενήντα (90) ηµερών σε ηµερήσια βάση και εννέα
(9) έως δώδεκα (12) µηνών σε µηνιαία βάση.
(στστ) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονοµικών αναφορικά µε το άνοιγµα ή το κλείσιµο λογαριασµών Φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης που συµµετέχουν στον Ενιαίο
Λογαριασµό Θησαυροφυλακίου.
(ζζ) Η παροχή οδηγιών στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναφορικά µε τη διενέργεια ταµειακού προγραµµατισµού και την εξειδίκευση του µέγιστου ύψους
ρευστότητας που µπορούν να τηρούν σε πιστωτικά ιδρύµατα.
(ηη) Η απόφαση περί της εξαίρεσης συγκεκριµένων λογαριασµών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης από τον υπολογισµό του µέγιστου ύψους ρευστότητας που τηρείται σε
πιστωτικά ιδρύµατα.
(θθ) Ο ορισµός, σε συνεργασία µε τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. ενός
ελαχίστου ύψους ρευστών διαθεσίµων του Συστήµατος
Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου.

(δ) Τµήµα Δ΄ - Χρηµατικών Δοσοληψιών µε την Ε.Ε.
(αα) Η διεκπεραίωση όλων των εργασιών που συναρτώνται µε τη διεξαγωγή χρηµατικών δοσοληψιών µε την Ε.Ε.
κατόπιν εισήγησης των αρµόδιων Υπηρεσιών όσον αφορά
στις (i) απολήψεις από την Ε.Ε. για την εκτέλεση όλων
των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, καθώς και
στις (ii) αποδόσεις σε λογαριασµούς της Ε.Ε. των µηνιαίων συνεισφορών των Ιδίων Πόρων, των επιστροφών αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κατόπιν εντολής της
Ε.Ε. ή εξουσιοδοτηµένου από αυτήν οργάνου, καθώς και
προστίµων κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης.
(ββ) Η νοµοθετική πρωτοβουλία για το άνοιγµα και την
τήρηση όλων των λογαριασµών αναφορικά µε τη διεξαγωγή των χρηµατικών δοσοληψιών µε την Ε.Ε..
(γγ) Η εισήγηση και η µέριµνα για τη λήψη µέτρων αναφορικά µε τη βελτίωση υφιστάµενων διαδικασιών, αλλά
και ο χειρισµός ζητηµάτων που ανακύπτουν από την εφαρµογή διατάξεων της εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας σε θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(δδ) Η λογιστική παρακολούθηση όλων των χρηµατοροών που πραγµατοποιούνται µεταξύ Ελλάδος και Ε.Ε. µέσω του εκάστοτε ισχύοντος πληροφοριακού συστήµατος
δηµοσιονοµικής πολιτικής.
(εε) Η αποστολή απολογιστικών στοιχείων στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης και στο
Τµήµα Β΄ - Ταµειακού Προγραµµατισµού Κεντρικής Διοίκησης αναφορικά µε τις προβλέψεις των απολήψεων και
των αποδόσεων προς την Ε.Ε. στο πλαίσιο παρακολούθησης του Κρατικού Προϋπολογισµού.
(στστ) Η µέριµνα για την έκδοση των συµψηφιστικών
ενταλµάτων των δαπανών από την απόδοση των υποχρεώσεων της χώρας στην Ε.Ε..
(ζζ) Η λειτουργία ως αρµόδια Εθνική Αρχή για τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και τον έλεγχο των απαραίτητων στοιχείων για την απόδοση από την Ε.Ε. των οδοιπορικών εξόδων όλων των προσώπων που µετακινούνται µε εντολή του Δηµοσίου στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η
παροχή εγκυκλίων οδηγιών προς τους εµπλεκόµενους
φορείς για την οµαλή διεξαγωγή της εν λόγω διαδικασίας.
(ηη) Η παροχή απολογιστικών οικονοµικών στοιχείων
και διευκρινίσεων προς το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης για την παρακολούθηση των εσόδων του
Π.Δ.Ε. που προέρχονται από τον Προϋπολογισµό της
Ε.Ε..
(θθ) Η συµµετοχή στις συνεδριάσεις της Συµβουλευτικής Επιτροπής των Ιδίων Πόρων (Σ.Ε.Ι.Π.) για τον έλεγχο είσπραξης και απόδοσης.
(ιι) Η διαχείριση και παρακολούθηση του λογαριασµού
242174/1 «Επιτροπή Ε.Κ - ΓΛΚ», κατόπιν εντολών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσω του διεθνούς διατραπεζικού συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα (SWIFT), µε σχετική ενηµέρωση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(ιαια) Η διαχείριση όλων των εκκρεµοτήτων που συναρτώνται µε τη λειτουργία του λογαριασµού της Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του Γενικού Προγράµµατος
«Αλληλεγγύη και διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών περιόδου 2007-2013».
(ιβιβ) Η διευθέτηση όλων των ζητηµάτων που απορρέ-
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ουν από την λειτουργία της Αρχής Πιστοποίησης των Ταµείων του Γενικού Προγράµµατος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών περιόδου 20072013.»
Άρθρο 89
Σύσταση θέσεων
Για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Λογαριασµών και Ταµειακού Προγραµµατισµού συνιστώνται
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους οι παρακάτω θέσεις:
(α) 12 θέσεις µόνιµων υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Δηµοσιονοµικών
(β) 3 θέσεις µόνιµων υπαλλήλων κλάδου ΤΕ Δηµοσιονοµικών
(γ) 3 θέσεις µόνιµων υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Δηµοσιονοµικών
Η κατανοµή των ανωτέρω θέσεων µεταξύ των Τµηµάτων της Διεύθυνσης Λογαριασµών και Ταµειακού Προγραµµατισµού προσδιορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Άρθρο 90
Μεταβατικές διατάξεις
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται
η έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 86-88. Μέχρι την έναρξη ισχύος αυτών, οι κατά το άρθρο 88 αρµοδιότητες του Τµήµατος Γ΄ – Ταµειακού Προγραµµατισµού Γενικής Κυβέρνησης, ασκούνται από το Τµήµα Α΄ Λογαριασµών, µε την εξαίρεση των αρµοδιοτήτων που
περιγράφονται στις υποπεριπτώσεις εε΄, στστ΄ και ζζ΄
της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του
π.δ. 142/2017, οι οποίες ασκούνται από την Διεύθυνση
Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 91
Αρµόδιο όργανο
Ο Υπουργός Οικονοµικών είναι αποκλειστικά αρµόδιος
να παρέχει µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, µετά από σύµφωνη γνώµη της Διυπουργικής Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 96, προς
ηµεδαπά ή αλλοδαπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, οργανισµούς ή κοινοπραξίες αυτών και οργανισµούς δηµοσίου δικαίου για δάνεια, εγγυητικές επιστολές, αντεγγυήσεις, πιστώσεις και κάθε άλλο χρηµατοδοτικό µέσο
που χορηγούν υπέρ:
α) Φυσικών προσώπων ή οµάδων φυσικών προσώπων,
των οποίων το βιοτικό επίπεδο είναι ιδιαίτερα χαµηλό ή
έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή άλλα έκτακτα
γεγονότα, υπό την προϋπόθεση ότι η εγγύηση παρέχεται προς αποκατάσταση της προκληθείσης ζηµίας αφαιρουµένου τυχόν καταβληθέντος ποσού ασφαλιστικής α-

ποζηµίωσης, χωρίς να συνιστά έµµεσο πλεονέκτηµα για
επιχειρήσεις που διαθέτουν τα απαιτούµενα προς τούτο
προϊόντα ή υπηρεσίες. Η παρεχόµενη εγγύηση δεν καλύπτει ανάγκες που απορρέουν από την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά κοινωνικές ανάγκες, ιδίως
στεγαστική αποκατάσταση, υγεία, εκπαίδευση.
β) Ιδιωτικών επιχειρήσεων, επαγγελµατιών και συνεταιριστικών οργανώσεων:
βα) που ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθιστα χαµηλό ή επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση, µε σκοπό την προώθηση
της οικονοµικής ανάπτυξης των περιοχών αυτών και
λαµβάνοντας υπόψη τη διαρθρωτική, οικονοµική και κοινωνική τους κατάσταση ή
ββ) που ασκούν ορισµένη οικονοµική δραστηριότητα ή
δραστηριοποιούνται σε ορισµένο κλάδο, µε σκοπό την
προώθησή του, εφόσον δεν νοθεύεται ή απειλείται να
νοθευθεί ο ανταγωνισµός ή
βγ) που έχουν πληγεί από θεοµηνίες ή άλλα έκτακτα
γεγονότα ή σοβαρές οικονοµικές διαταραχές, αυστηρά
προς επανόρθωση της προκληθείσης ζηµίας και συνέχιση της οικονοµικής τους δραστηριότητας, αφαιρουµένου
τυχόν καταβληθέντος ποσού ασφαλιστικής αποζηµίωσης.
Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου δύναται να παρέχεται και υπέρ προβληµατικών κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου επιχειρήσεων µε τη µορφή:
i) ενίσχυσης διάσωσης, το ύψος της οποίας περιορίζεται στο ποσό που απαιτείται για τη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης και είναι βραχυπρόθεσµης εξαµηνιαίας διάρκειας κατ’ ανώτατο όριο από την καταβολή της πρώτης δόσης στην επιχείρηση. Οι αρµόδιες υπηρεσίες υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός
προθεσµίας έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισης
της ενίσχυσης διάσωσης, είτε σχέδιο αναδιάρθρωσης είτε σχέδιο εκκαθάρισης είτε αποδείξεις ότι το δάνειο έχει
αποπληρωθεί ολοσχερώς και έχει αποσβεσθεί η εγγύηση.
ii) ενίσχυσης αναδιάρθρωσης, το ποσό και η ένταση
της οποίας περιορίζονται στο απολύτως ελάχιστο των απαιτούµενων εξόδων αναδιάρθρωσης, µε βάση τους διαθέσιµους χρηµατοοικονοµικούς πόρους της επιχείρησης, των µετόχων της ή του επιχειρηµατικού οµίλου
στον οποίο ανήκει, αφού ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε
προηγουµένως χορηγηθείσα ενίσχυση διάσωσης.
Δεν επιτρέπεται η παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στην πτωχευτική ή προπτωχευτική διαδικασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, στις εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά ή σε πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης, σε επιχειρήσεις µε βεβαιωµένες
στις αρµόδιες Δ.Ο.Υ. οφειλές από εγγυηµένα δάνεια,
καθώς και σε επιχειρήσεις µε σηµαντικό ύψος βεβαιωµένων φορολογικών οφειλών, όπως αυτό προσδιορίζεται
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
γ) Ηµεδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων που χρηµατοδοτούνται:
γα) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
για τη στήριξη και τη χρηµατοδοτική διευκόλυνση του εµπορίου και των επενδύσεων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων µε όρους εξίσου ευνοϊκούς µε τους όρους δα-
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νειοδότησής τους από την ΕΤΕπ, ή
γβ) στο πλαίσιο του ν. 3723/2008, οι διατάξεις του οποίου εφαρµόζονται συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις
του παρόντος ή
γγ) στο πλαίσιο του µηχανισµού έκτακτης ενίσχυσης
σε ρευστότητα (Emergency Liquidity Assistance - ELA) από την Τράπεζα της Ελλάδος.
δ) Κρατικών φορέων δηµοσίου ή ιδιωτικού ή µικτού δικαίου:
δα) που δεν ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα ή
δεν λειτουργούν σε ανταγωνιστικό περιβάλλον ή
δβ) που είναι επιφορτισµένοι µε τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος ή έχουν χαρακτήρα µονοπωλίου που αποφέρει έσοδα ή
δγ) που έχουν πληγεί από θεοµηνίες ή άλλα έκτακτα
γεγονότα ή σοβαρές οικονοµικές διαταραχές, αυστηρά
προς επανόρθωση της προκληθείσας ζηµίας, αφαιρουµένου τυχόν καταβληθέντος ποσού ασφαλιστικής αποζηµίωσης.
Δεν επιτρέπεται η παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου σε δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά ή/και σε πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης, µε εξαίρεση:
i) Εγγυήσεις που χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3723/2008.
ii) Εγγυήσεις που παρέχονται προς ευρωπαϊκούς ή
διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, για δάνεια
που χορηγούν σε δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς και πιστωτικά ιδρύµατα και µόνο για επενδυτικούς
σκοπούς.
iii) Εγγυήσεις που παρέχονται προς την Τράπεζα της
Ελλάδος προς εξασφάλιση απαιτήσεων αυτής κατά πιστωτικών ιδρυµάτων.
iv) Εγγυήσεις που παρέχονται υπέρ εταιριών των οποίων την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου κατέχει το
Ελληνικό Δηµόσιο, για τη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος.
ε) Αλλοδαπών κυβερνήσεων στο πλαίσιο διεθνών ή
ευρωπαϊκών συµφωνιών, µέσω διεθνών ή ευρωπαϊκών
χρηµατοδοτικών οργανισµών.
Άρθρο 92
Εφαρµοστέο δίκαιο
1. Η παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου
διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, λαµβανοµένων υπόψη των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων µε
τη µορφή εγγυήσεων, καθώς και του πρωτογενούς, του
παραγώγου και του επικουρικού ενωσιακού δικαίου.
2. Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα εφαρµόζονται συµπληρωµατικά.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ
Άρθρο 93
Καθορισµός και καταβολή προµήθειας ασφαλείας
1. Επιβάλλεται υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου, προµήθεια ασφαλείας που καθορίζεται κατά περίπτωση και σε
ετήσια βάση µε την απόφαση παροχής εγγύησης. Η προ-

µήθεια ασφαλείας καταβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης επί του εκάστοτε ανεξόφλητου εγγυηµένου υπολοίπου. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά
στην απόφαση παροχής της εγγύησης, η προµήθεια ασφαλείας υπολογίζεται και καταβάλλεται στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου. Κατά την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος έκαστης δανειακής σύµβασης καταβάλλεται η αναλογούσα προµήθεια ασφαλείας.
Στις περιπτώσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου για την κάλυψη εγγυητικών επιστολών, η
προµήθεια ασφαλείας υπολογίζεται επί του εκάστοτε σε
ισχύ ποσού της εγγυητικής επιστολής και σε εξαµηνιαία
βάση, ενώ η είσπραξή της γίνεται στην αρχή κάθε εξαµήνου.
2. Ο υπολογισµός του ακριβούς ποσοστού της προµήθειας που αντισταθµίζει πλήρως τυχόν στοιχείο ενίσχυσης πραγµατοποιείται βάσει κριτηρίων της αγοράς, ανάλογα µε την πιστοληπτική ικανότητα του ωφελούµενου
δανειολήπτη ως ακολούθως:
α) Για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ),
σύµφωνα µε τον περιλαµβανόµενο στην περίπτωση 3.3
της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για την εφαρµογή των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις µε τη µορφή εγγυήσεων (2008/C155/02) πίνακα.
β) Για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις η µεθοδολογία υπολογισµού του ακριβούς ύψους της προµήθειας ασφαλείας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
που εκδίδεται µε βάση τη γενική αρχή αποτίµησης κινδύνου ότι το συνολικό κόστος δανεισµού της επιχείρησης
µε την εγγύηση του Δηµοσίου, που αποτελείται από το
επιτόκιο της τράπεζας και την προµήθεια υπέρ Δηµοσίου, πρέπει τουλάχιστον να ισούται µε το κόστος δανεισµού της επιχείρησης χωρίς την εγγύηση του Δηµοσίου.
γ) Για τα πιστωτικά ιδρύµατα απαιτείται εισήγηση του
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται λεπτοµέρειες αναφορικά µε τον υπολογισµό, την
καταβολή και την είσπραξη της οφειλόµενης προµήθειας
ασφαλείας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 94
Ασφάλειες
1. Για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου δύναται να ζητηθούν, κατά την κρίση του εγγυητή,
επαρκείς ασφάλειες, όπως εγγραφή υποθήκης ή προσηµείωσης υποθήκης, σύσταση ενεχύρου, εκχώρηση πόρων και δικαιωµάτων.
2. Για οποιαδήποτε υποθήκη που εγγράφεται υπέρ του
Δηµοσίου προς εξασφάλισή του από παρεχόµενη εγγύηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν.δ. 4242/1962 (Α΄ 187).
3. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους δύναται να εξουσιοδοτεί εγγράφως τα πιστωτικά ιδρύµατα να ενεργούν για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου τα προβλεπόµενα περί εγγραφής των
απαιτούµενων ασφαλειών και να εκχωρεί τα σχετικά µε
αυτές δικαιώµατα του Δηµοσίου, προκειµένου να επιδιωχθεί η ρευστοποίησή τους προς όφελος του τελευταίου.
4. Σε περίπτωση ρευστοποίησής τους, οι ασφάλειες ι-
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κανοποιούν, κατά το ποσοστό της εγγύησης, το εγγυηµένο τµήµα της οφειλής. Τυχόν δικαστικά και λοιπά έξοδα εκτέλεσης, σε περίπτωση που αυτά καλύπτονται µε
την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, επιβαρύνουν
συµµέτρως το εγγυηµένο και µη εγγυηµένο τµήµα του
δανείου ή της πίστωσης.
5. Οι ληφθείσες ασφάλειες δύναται να εξαλειφθούν
ενδεικτικά:
α) εφόσον έχει εξοφληθεί ολοσχερώς το εγγυηµένο
δάνειο ή πίστωση και οι βεβαιωθείσες στην αρµόδια
Δ.Ο.Υ. οφειλές λόγω κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου,
β) εφόσον αντικατασταθούν µε άλλες αναλογικά ίσης
αξίας µε το υπόλοιπο του εγγυηµένου δανείου,
γ) εφόσον σκοπός της εξάλειψης είναι η ευχερέστερη
εκποίηση των σχετικών περιουσιακών στοιχείων, το
προϊόν της οποίας αποδίδεται, κατά προτεραιότητα,
προς εξόφληση τυχόν βεβαιωµένων στην αρµόδια
Δ.Ο.Υ. οφειλών και ακολούθως του υπολοίπου του εγγυηµένου δανείου.
Αιτήµατα για την εξάλειψη ασφαλειών, που εξασφαλίζουν εγγυηµένα δάνεια, πιστώσεις ή άλλα χρηµατοδοτικά µέσα, εξετάζονται από τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων ή από άλλα αρµόδια
προς τούτο όργανα. Αιτήµατα τροποποίησης ασφαλειών
δεν εξετάζονται µετά την καταγγελία του δανείου.
Άρθρο 95
Απόδοση τόκων υπέρ του Δηµοσίου
και εισφορά του ν. 128/1975
1. Σε περίπτωση υπερηµερίας οφειλετών που έχουν
δανειοδοτηθεί µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου
και στο βαθµό που αυτή καλύπτεται µε την εγγύηση, το
ήµισυ της διαφοράς µεταξύ του συµβατικού επιτοκίου
και του επιτοκίου υπερηµερίας αποτελεί έσοδο του Δηµοσίου και αποδίδεται υπέρ αυτού. Mε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης των σχετικών ποσών σε λογαριασµό του Δηµοσίου ή
βεβαίωσής τους ως έσοδα, σε περίπτωση µη είσπραξής
τους, και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
2. Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να ενηµερώνουν ηλεκτρονικά, σε κεντρικό επίπεδο και σε ετήσια βάση, τη
Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων για τα ποσά που αποδίδουν, κατά τα ανωτέρω, υπέρ
του Δηµοσίου.
3. Η εκ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 128/1975 (Α΄
22) επιβαλλόµενη υπέρ του λογαριασµού του ιδίου νόµου εισφορά στα πάσης φύσεως πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν στην Ελλάδα δεν καλύπτεται µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Άρθρο 96
Σύσταση και αρµοδιότητες
της Διυπουργικής Επιτροπής
1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή, η οποία εξετάζει
τα αιτήµατα παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δη-

µοσίου, αξιολογεί τη σκοπιµότητα παροχής αυτής από
οικονοµικής και κοινωνικής πλευράς και αποφασίζει οµόφωνα για την παροχή της σύµφωνης γνώµης της στον Υπουργό Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής για την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου.
2. Η Διυπουργική Επιτροπή απαρτίζεται από:
α) τον Υπουργό Οικονοµικών, ως Πρόεδρο,
β) τον αρµόδιο επί της δηµοσιονοµικής πολιτικής Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό και
γ) τον καθ’ ύλη αρµόδιο Υπουργό, ως µέλη.
Στις συνεδριάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής παρίσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής του άρθρου 7, ως εισηγητής. Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή
του µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Άρθρο 97
Σύσταση και αρµοδιότητες της Επιτροπής για την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου
1. Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Επιτροπή για την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου η οποία έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες:
α) εξετάζει κάθε αίτηµα παροχής της εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου, είτε µεµονωµένης είτε υπό µορφή
καθεστώτος, για να διαπιστώσει εάν πληρούνται οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του παρόντος νόµου προϋποθέσεις,
β) µελετά και επεξεργάζεται τα υποβαλλόµενα οικονοµικά στοιχεία µε σκοπό να διαπιστώσει την προοπτική
και τη δυνατότητα των υπό δανειοδότηση ή πιστοδότηση
φορέων για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων από ίδια έσοδα,
γ) σταθµίζει το µέγεθος του αναλαµβανόµενου από το
Ελληνικό Δηµόσιο κινδύνου και την επίδρασή του στη
διαµόρφωση του δηµοσίου χρέους, αξιολογεί τις προσκοµισθείσες προσφορές των πιστωτικών ιδρυµάτων και
εισηγείται σχετικά µε την επιβαλλόµενη προµήθεια ασφαλείας,
δ) µελετά ειδικά προβλήµατα που ανακύπτουν και συνδέονται µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου και
προτείνει µέτρα για την αντιµετώπισή τους,
ε) εισηγείται εγγράφως στη Διυπουργική Επιτροπή για
την παροχή ή µη της σχετικής σύµφωνης γνώµης της,
προτείνοντας ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους παροχής της εγγύησης, καθώς και τις ασφάλειες που πρέπει να ληφθούν κατά περίπτωση.
2. Την Επιτροπή απαρτίζουν:
α) Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονοµικών, ως Πρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή απουσίας του, από τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δηµοσιονοµικών Κανόνων
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
β) Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δηµοσιονοµικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως µέλος, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή απουσίας
του, από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Κρατικών Εγ-
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γυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων.
γ) Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων, ο οποίος αναπληρώνεται
σε περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή απουσίας του, από
τον Προϊστάµενο του καθ’ ύλη αρµόδιου Τµήµατος. Σε
περίπτωση που ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων αναπληροί τον
Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δηµοσιονοµικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, χρέη µέλους ασκεί ο
Προϊστάµενος του καθ’ ύλη αρµόδιου Τµήµατος.
δ) Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Χρηµατοοικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, ως µέλος, ο
οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή απουσίας του από τον αναπληρωτή του.
ε) Ένας εκπρόσωπος του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., ως µέλος, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή
απουσίας του, από τον οριζόµενο µε την απόφαση συγκρότησης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αναπληρωτή του.
στ) Ο Προϊστάµενος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών
Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονοµικών, ως µέλος, ο
οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή απουσίας του από τον αναπληρωτή του.
Χρέη εισηγητή στην Επιτροπή ασκεί ο Προϊστάµενος
του καθ’ ύλην αρµόδιου Τµήµατος, ο οποίος αναπληρώνεται από αρµόδιο υπάλληλο του Τµήµατος.
Σε περίπτωση που ο Προϊστάµενος του καθ’ ύλην αρµόδιου Τµήµατος αναπληροί ως µέλος της Επιτροπής
τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων
και Κίνησης Κεφαλαίων, χρέη εισηγητή ασκεί ο αρµόδιος
υπάλληλος.
3. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία ορίζεται υπάλληλος της
Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων ως γραµµατέας µαζί µε τον αναπληρωτή του. Με την
ανωτέρω απόφαση δύναται να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα αναφορικά µε τη λειτουργία της Επιτροπής.
Άρθρο 98
Σύσταση και αρµοδιότητες του Συµβουλίου
Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης
του Ελληνικού Δηµοσίου
1. Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Συµβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου. Το Συµβούλιο εισηγείται
στον Υπουργό Οικονοµικών για:
α) την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου,
στο πλαίσιο υφισταµένου καθεστώτος εγγύησης, σε φορείς της περίπτωσης β΄ του άρθρου 91, εξετάζοντας τη
συνδροµή των προϋποθέσεων που τάσσονται στην υπουργική απόφαση που θεσπίζει το καθεστώς εγγύησης,
β) την τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων
υπό τους οποίους παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, ύστερα από αίτηµα του φορέα ή του πιστωτικού ιδρύµατος. Δεν απαιτείται η προηγούµενη εισήγηση του Συµβουλίου σε περίπτωση αναστολής καταβολής δόσεων εγγυηµένων δανείων η οποία δεν συνεπάγεται την επιµήκυνση της διάρκειας του δανείου ή την

επαύξηση της εγγυητικής ευθύνης του Δηµοσίου,
γ) τη συνέχιση ισχύος της εγγύησης του Ελληνικού
Δηµοσίου σε περίπτωση µεταβολής του αρχικού φορέα.
2. Το Συµβούλιο απαρτίζεται από:
α) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δηµοσιονοµικών Κανόνων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, οποίος αναπληρώνεται από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Κρατικών
Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων,
β) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων, ο οποίος αναπληρώνεται
από τον Προϊστάµενο του καθ’ ύλην αρµόδιου Τµήµατος.
Σε περίπτωση που ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης
Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων αναπληροί τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δηµοσιονοµικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, χρέη µέλους ασκεί
ο Προϊστάµενος του καθ’ ύλην αρµόδιου Τµήµατος,
γ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Εισπράξεων της
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), µε τον αναπληρωτή του,
δ) τον Προϊστάµενο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών
Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή του,
ε) έναν εκπρόσωπο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., µε τον οριζόµενο
αναπληρωτή του,
στ) έναν εµπειρογνώµονα ειδικό σε χρηµατοοικονοµικά θέµατα.
Τα προς εξέταση αιτήµατα υποβάλλονται µέσω της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων,
µε εισηγητή τον Προϊστάµενο του καθ’ ύλην αρµόδιου
Τµήµατος, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή απουσίας του, από τον υπάλληλο-χειριστή του συγκεκριµένου αιτήµατος. Σε περίπτωση που
χρέη µέλους ασκεί ο Προϊστάµενος του καθ’ ύλην αρµόδιου Τµήµατος, χρέη εισηγητή ασκεί ο υπάλληλος-χειριστής του συγκεκριµένου αιτήµατος.
Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία δύναται να ρυθµίζονται
ειδικότερα θέµατα λειτουργίας του κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Με την ίδια απόφαση ορίζεται υπάλληλος του αρµόδιου Τµήµατος της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων
ως γραµµατέας του Συµβουλίου µε τον αναπληρωτή του.
3. Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου υπέρ εκάστου
ενδιαφεροµένου παρέχεται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών ή του οργάνου στο οποίο έχει µεταβιβασθεί
η αρµοδιότητα παροχής της εγγύησης, κατόπιν εισήγησης του Συµβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της
εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου. Η ανωτέρω απόφαση παροχής εγγύησης κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και στο πιστωτικό ίδρυµα, µε µέριµνα της
Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων και αναρτάται στο Πρόγραµµα Διαύγεια
(ν. 3861/2010).
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί
να µεταβιβάζεται η αρµοδιότητα έκδοσης της απόφασης
παροχής εγγύησης, ανάλογα µε το ύψος της παρεχόµε-
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νης εγγύησης, στον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής ή στον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης
Θησαυροφυλακίου και Δηµοσιονοµικών Κανόνων ή στον
Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και
Κίνησης Κεφαλαίων.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 99
Συµβατότητα αιτήµατος παροχής εγγύησης
µε το Ενωσιακό Δίκαιο
Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου παρέχεται κατόπιν ελέγχου της συµβατότητας του υπό θέσπιση καθεστώτος εγγύησης µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων του ενωσιακού δικαίου. Την ευθύνη για τη διατύπωση
σχετικής γνώµης προς τη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων και Δανείων έχει η Κεντρική Μονάδα
Κρατικών Ενισχύσεων του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), στην
οποία η ανωτέρω Διεύθυνση υποβάλλει εντός εύλογου
χρόνου το σχεδιαζόµενο καθεστώς εγγύησης.
Άρθρο 100
Διαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων για την παροχή
της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου
1. Για τα δάνεια που χορηγούνται στους δικαιούχους
της περίπτωσης α΄ του άρθρου 91, η διαδικασία παροχής
της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου είναι η ακόλουθη:
Ο αρµόδιος φορέας υποβάλλει αίτηµα στη Διεύθυνση,
αναφέροντας αναλυτικά το σκοπό της χρηµατοδότησης.
Το αίτηµα εξετάζεται από την ανωτέρω Διεύθυνση, η οποία εισηγείται στην Επιτροπή του άρθρου 97 την παροχή ή µη της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου. Η Επιτροπή υποβάλλει εισήγηση στη Διυπουργική Επιτροπή, η
οποία παρέχει τη σύµφωνη γνώµη της στον Υπουργό Οικονοµικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού
Δηµοσίου. Ακολουθεί η έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών µε επιµέλεια της Διεύθυνσης.
2. Για τα δάνεια που χορηγούνται στους δικαιούχους
της περίπτωσης β΄ του άρθρου 91, η διαδικασία χορήγησης της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου είναι η ακόλουθη:
Ο αρµόδιος φορέας υποβάλλει αίτηµα στη Διεύθυνση
για τη θέσπιση καθεστώτος κρατικής εγγύησης, αναφέροντας αναλυτικά το σκοπό της χρηµατοδότησης και παρέχοντας τα σχετικά οικονοµικά στοιχεία. Το αίτηµα εξετάζεται από τη Διεύθυνση, η οποία εισηγείται στην Επιτροπή του άρθρου 97 την παροχή ή µη της εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου.
Η Επιτροπή υποβάλλει εισήγηση στη Διυπουργική Επιτροπή, η οποία παρέχει τη σύµφωνη γνώµη της στον Υπουργό Οικονοµικών για την παροχή της εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου. Ακολουθεί η έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών µε επιµέλεια της Διεύθυνσης.
Με βάση την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ο
εκάστοτε ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηµα στη Διεύθυνση για χρηµατοδότηση από πιστωτικό ίδρυµα που έ-

χει επιλέξει. Η εγγύηση παρέχεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ή του οργάνου στο οποίο έχει µεταβιβασθεί η αρµοδιότητα παροχής, κατόπιν εισήγησης
του Συµβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου.
3. Για τα δάνεια, που χορηγούνται στους φορείς των
περιπτώσεων γ΄ και δ΄ του άρθρου 91 η διαδικασία χορήγησης της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου είναι η
ακόλουθη:
Ο ενδιαφερόµενος φορέας υποβάλλει αίτηµα στη Διεύθυνση, αναφέροντας αναλυτικά το σκοπό της χρηµατοδότησης. Το αίτηµα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του φορέα, από
οικονοµικά στοιχεία και από τουλάχιστον τρεις (3) προσφορές χρηµατοδοτικών φορέων.
Μετά τη λήψη του αιτήµατος, η Διεύθυνση το αποστέλλει στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., ο οποίος αξιολογεί εγγράφως
τις προσφορές των πιστωτικών ιδρυµάτων. Κατόπιν, η ανωτέρω Διεύθυνση υποβάλλει εισήγηση στην Επιτροπή
του άρθρου 96 για την παροχή ή µη της εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου. Η Επιτροπή του άρθρου 96 υποβάλει την εισήγησή της προς τη Διυπουργική Επιτροπή, η
οποία παρέχει τη σύµφωνη γνώµη της στον Υπουργό Οικονοµικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού
Δηµοσίου. Ακολουθεί η έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών µε επιµέλεια της Διεύθυνσης.
Επιµέρους όροι που διέπουν την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, όπως εφαρµοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία,
δύναται να καθορίζονται µε σύµβαση εγγύησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και του πιστωτικού ιδρύµατος.
Σε περίπτωση µεταβολής ορισµένων όρων χωρίς να επέλθει επαύξηση της εγγυητικής ευθύνης του Δηµοσίου,
αρκεί η τροποποίηση της σύµβασης εγγύησης, χωρίς να
απαιτείται και τροποποίηση της απόφασης εγγύησης.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής τουλάχιστον τριών (3) προσφορών χρηµατοδοτικών φορέων:
i) οι φορείς που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ή από ευρωπαϊκούς ή
διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς,
ii) οι φορείς που έχουν απευθυνθεί σε τουλάχιστον
τρεις (3) χρηµατοδοτικούς φορείς, αλλά δεν έλαβαν ικανοποιητικό αριθµό προσφορών, γεγονός που αποδεικνύεται εγγράφως και δεν οφείλεται στη µειωµένη πιστοληπτική τους ικανότητα και
iii) τα ηµεδαπά πιστωτικά ιδρύµατα.
Ειδικά στην περίπτωση παροχής της εγγύησης για δανεισµό πιστωτικών ιδρυµάτων δεν απαιτείται έγγραφη αξιολόγηση των προσφορών από τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), ενώ για την κάλυψη
δανείων συναφθέντων στο πλαίσιο του ν. 3723/2008 εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις του νόµου
αυτού.
4. Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου σε δάνεια που
χορηγούνται στο πλαίσιο διεθνών ή ευρωπαϊκών συµφωνιών δυνάµει της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 91 παρέχεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, χωρίς να
απαιτείται η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας.
5. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου καθορίζονται κάθε φορά
στην απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία
παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου και προσδιορίζεται η έκταση της εγγυητικής του ευθύνης, η οποία
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σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί την εξέλιξη της κύριας οφειλής. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τυχόν κυρώσεις σε βάρος των φορέων σε περίπτωση µη τήρησης
από µέρους τους του σκοπού της εγγύησης.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 101
Κατάπτωση της εγγύησης
1. Το Ελληνικό Δηµόσιο, ως εγγυητής, προβαίνει σε εξόφληση της υποχρέωσής του που απορρέει από την κατάπτωση της εγγύησης ή που τυχόν επιβληθεί ή καταλογιστεί σε βάρος του επ’ αφορµή αυτής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούµενη βεβαίωση, ως εσόδων
του, σε βάρος των πρωτοφειλετών, των εγγυητών και
λοιπών συνυπόχρεων, των σχετικών ποσών στις αρµόδιες Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και µε
βάση τα δικαιολογητικά, που καθιστούν δυνατή τη βεβαίωση και την πλήρη υποκατάστασή του στα δικαιώµατα
και κάθε είδους ασφάλειες του πιστωτικού ιδρύµατος ή
άλλου φορέα που χορήγησε το δάνειο, την εγγυητική επιστολή ή την πίστωση γενικά. Στην περίπτωση των φορέων της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 91 του παρόντος,
το Ελληνικό Δηµόσιο προβαίνει σε εξόφληση των υποχρεώσεών του ως εγγυητής µετά την εν ευρεία έννοια
βεβαίωση αυτών.
2. Οι ασφάλειες που χορηγούνται υπέρ των πιστωτικών ιδρυµάτων και των λοιπών χρηµατοδοτικών φορέων
για την εξασφάλιση δανείων, εγγυητικών επιστολών ή
πιστώσεων, λειτουργούν υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου
από τη βεβαίωση και µόνο των εγγυηµένων ανεξόφλητων οφειλών ως εσόδων αυτού, µετά της αναλογούσης
προµήθειας και των επ’ αυτής επιβαλλόµενων τελών, και
µέχρι το ύψος των βεβαιούµενων ποσών.
Οι ασφάλειες αυτές, σε περίπτωση βεβαίωσης στις
Δ.Ο.Υ. µέρους των ανεξόφλητων εγγυηµένων απαιτήσεων των τραπεζών, λειτουργούν υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου, αναλογικά κατά το λόγο του ποσού των βεβαιωµένων οφειλών, χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, προς το συνολικό ποσό των ανεξόφλητων οφειλών, βεβαιωµένων και µη.
3. Η αληθής έννοια της παρ. 6 του άρθρου 126 του
ν. 4270/2014, όπως ισχύει, είναι ότι σε δεκαετή παραγραφή υπόκεινται οι προς είσπραξη απαιτήσεις του Δηµοσίου που απορρέουν εν γένει από την ιδιότητά του ως
εγγυητή κατά του οφειλέτη, τυχόν συνοφειλετών, εγγυητών και λοιπών συνυπόχρεων, οι οποίες βεβαιώνονται εν στενή εννοία.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθιστούν δυνατή τη βεβαίωση και την πλήρη υποκατάσταση του Δηµοσίου στα δικαιώµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων, ο χρόνος και ο τρόπος βεβαίωσης οφειλών, ο τρόπος και η
διαδικασία διαγραφής οφειλών και επιστροφής καταβληθέντων λόγω κατάπτωσης ποσών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
5. Στην περίπτωση των φορέων των περιπτώσεων α΄
και β΄ του άρθρου 91 του παρόντος, το εγγυηµένο ποσό

του δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό σε
περίπτωση µη καταβολής τριών (3) συνεχόµενων χρεολυτικών δόσεων.
Άρθρο 102
Απαλλαγή του Ελληνικού Δηµοσίου
και διαγραφή βεβαιωµένων οφειλών
1. Το Ελληνικό Δηµόσιο ελευθερώνεται της παρασχεθείσας εγγύησής του ιδίως αν:
α) από υπαιτιότητα του δανειστή ή πιστωτή δεν συνέτρεχαν ή εκ των υστέρων εξέλιπαν οι προϋποθέσεις χορήγησης της εγγύησης ή εάν µε υπαιτιότητά τους δεν ενηµερώθηκε σχετικά το Ελληνικό Δηµόσιο,
β) οι βασικοί όροι της δανειακής σύµβασης διαφοροποιούνται από αυτούς που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση παροχής της εγγύησης,
γ) επέλθει µείωση της εταιρικής περιουσίας µέσω καταβολής µετρητών στους φορείς της εταιρείας, µε αποτέλεσµα να τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των απαιτήσεων του δανειστή ή πιστωτή και κατ’ επέκταση του
εγγυητή Ελληνικού Δηµοσίου,
δ) µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση αναγνωρισθεί η
ανυπαρξία της κύριας οφειλής, εν όλω ή εν µέρει, οπότε
η ελευθέρωση αφορά αντίστοιχα το σύνολο ή µέρος της
εγγύησης,
ε) το πιστωτικό ίδρυµα δεν είχε προβεί σε κατάλληλη
αξιολόγηση της φερεγγυότητας του δανειολήπτη πριν
τη χορήγηση του δανείου.
2. Εάν το πιστωτικό ίδρυµα έχει ικανοποιηθεί, υποχρεούται εντός δύο (2) µηνών από τη σχετική έγγραφη ενηµέρωση της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων να επιστρέψει στο Δηµόσιο τα καταβληθέντα λόγω κατάπτωσης της εγγύησης ποσά. Σε περίπτωση µη επιστροφής, τα σχετικά ποσά βεβαιώνονται
στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., µε µέριµνα της Διεύθυνσης.
Ειδικά στις περιπτώσεις που τα πιστωτικά ιδρύµατα έχουν παράσχει εντολή, εξουσιοδότηση και πληρεξουσιότητα προς την Τράπεζα της Ελλάδος να αποδέχεται εντολές της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων, χρεώνοντας τους τηρούµενους σε αυτή
λογαριασµούς τους, τυχόν καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται κατόπιν σχετικής εντολής της ανωτέρω Διεύθυνσης προς την Τράπεζα της Ελλάδος.
3. Σε περίπτωση ακύρωσης µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ταµειακής βεβαίωσης εγγυηµένων ποσών, το
Ελληνικό Δηµόσιο προβαίνει στη διαγραφή των βεβαιωµένων οφειλών και την ορθή επαναβεβαίωση τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 137 του
ν. 4270/2014. Τα πιστωτικά ιδρύµατα παρέχουν άµεσα
στη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων κάθε στοιχείο που κριθεί απαραίτητο προς το σκοπό αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση, τυχόν καταβληθέντα
ποσά επιστρέφονται, κατά τα ανωτέρω περιγραφόµενα.
Άρθρο 103
Ρυθµίσεις δανείων
Τα πιστωτικά ιδρύµατα δύνανται να ρυθµίζουν δάνεια
για τα οποία έχει εγγυηθεί το Ελληνικό Δηµόσιο. Στην
περίπτωση αυτή η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου ακολουθεί τις απαιτήσεις για τις οποίες χορηγήθηκε, ό-
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πως αυτές διαµορφώνονται από τη συµφωνία ρύθµισης.
Σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να αυξάνεται το ύψος της
εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις διατήρησης της ισχύος της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου σε περιπτώσεις ρυθµίσεων
δανείων, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

στοιχεία των σχετικών χορηγήσεων, των ανεξόφλητων
υπολοίπων αυτών, καθώς και των καταπτώσεων των εγγυήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει τη Διεύθυνση
Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων για τις εκάστοτε διαπιστούµενες παραβάσεις των δανειστριών
τραπεζών, οι οποίες αφορούν σε δάνεια ή πιστώσεις που
έχουν χορηγηθεί µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, προκειµένου να κρίνεται από την ανωτέρω Υπηρεσία
εάν και σε ποιο βαθµό εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση
του Ελληνικού Δηµοσίου.

Άρθρο 104
Ετήσιο όριο εγγυήσεων

Άρθρο 106
Καταργούµενες διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται µετά από την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισµού κάθε έτους, καθορίζεται, στο πλαίσιο της ασκούµενης οικονοµικής πολιτικής, το ανώτατο όριο νέων εγγυήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου, που δύναται να παρασχεθούν µέσα στο έτος αυτό. Το ποσό που αντιστοιχεί
στο ως άνω ανώτατο όριο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ενάµισι τοις εκατό (1,5%) των πρωτογενών δαπανών του
τακτικού Κρατικού Προϋπολογισµού του αντίστοιχου έτους.
Από το ετήσιο όριο εγγυήσεων εξαιρούνται:
α) οι εγγυήσεις που χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3723/2008,
β) οι εγγυήσεις που παρέχονται στους ευρωπαϊκούς ή
διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς για δάνεια
που χορηγούν σε δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς και πιστωτικά ιδρύµατα και µόνο για επενδυτικούς
και κοινωνικούς σκοπούς,
γ) οι εγγυήσεις που παρέχονται στην Τράπεζα της Ελλάδος προς εξασφάλιση των απαιτήσεων αυτής κατά πιστωτικών ιδρυµάτων, στο πλαίσιο του Μηχανισµού Έκτακτης Ενίσχυσης σε Ρευστότητα,
δ) οι εγγυήσεις που χορηγούνται για την αποκατάσταση ζηµιών προερχόµενων από φυσικές καταστροφές ή
άλλα έκτακτα γεγονότα.

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται οι διατάξεις:
α) τα άρθρα 1 έως 12 του ν. 2322/1995,
β) η απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µε αριθµ.
2015353/2267/1997 (Β΄ 498), όπως τροποποιήθηκε µε
την υπ’ αριθµ. οικ. 2/80713/0025/1999 (Β΄ 2132) όµοια,
γ) η κοινή απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αριθµ. 16736/
ΕΓΔΕΚΟ2579/30.3.2009 (Β΄ 588).
2. Η απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µε αριθµ.
2/35554/0025/27.4.2012 (Β΄1392) καταργείται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 20 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103).

Άρθρο 105
Ενηµέρωση του Ελληνικού Δηµοσίου
1. Τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι κοινοπραξίες αυτών και
εν γένει οι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί, στους οποίους έχει παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, αποστέλλουν στη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων, ηλεκτρονικά και σε κεντρικό επίπεδο
ανά υπουργική απόφαση εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου, αναφορά για τις νέες χορηγήσεις δανείων, πιστώσεων ή εγγυητικών επιστολών, καθώς και τα ανεξόφλητα κάθε φορά υπόλοιπα αυτών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται
η περιοδικότητα της αποστολής των ως άνω στοιχείων,
καθώς και επιπλέον απαιτούµενα στοιχεία.
2. Αναφορικά µε δάνεια, πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές που χορηγήθηκαν µε την παροχή εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου, βάσει των διατάξεων του
ν. 2322/1995 (Α΄ 143), τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν
να αποστέλλουν ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΟΠΣΔΠ, αναφορά που θα περιλαµβάνει

Άρθρο 107
Τροποποιήσεις των νόµων 3429/2005 και 3775/2009
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου απαλείφεται η φράση «και η παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού
Δηµοσίου» από την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου
10 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 του
ν. 3775/2009 (Α΄ 122) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση καταγγελίας δανειακής σύµβασης, λόγω µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του δανειολήπτη,
η εγγύηση καταπίπτει αναλογικά εις βάρος του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν εξόδων και τόκων,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην αριθµ. οικ.
2/54544/0025/2009 (Β΄ 1645) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Το
Ελληνικό Δηµόσιο καταβάλλει στο πιστωτικό ίδρυµα ή
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων που χορήγησε
το δάνειο το ανεξόφλητο ποσό που καλύπτεται από την
παρασχεθείσα εγγύησή του, µετά από προηγούµενη βεβαίωσή του, ως εσόδου του, στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.. Οι ληφθείσες στο όνοµα των πιστωτικών ιδρυµάτων ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων ασφάλειες προς εξασφάλιση των οικείων εγγυηµένων δανείων λειτουργούν
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου αναλογικά κατά τη σχέση
του ποσού των βεβαιωµένων οφειλών, χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, προς το συνολικό ποσό
του δανείου και µεταφέρονται υπέρ αυτού, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 13 του ν. 1957/1991 (Α΄ 114).»
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 και η παρ. 6 του άρθρου
23 του ν. 3775/2009 καταργούνται. Οι παράγραφοι 7 και
8 αναριθµούνται σε 6 και 7, αντίστοιχα.
3. Τα εδάφια από «Το Ελληνικό Δηµόσιο, ως εγγυητής
αναλαµβάνει την υποχρέωση εξόφλησης των εγγυηµέ-
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νων» έως «κατά την υλοποίηση της παρούσας, ανατίθεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ.- Δ.25-Τµήµα Β΄)» της αριθµ. οικ.
2/54544/0025/2009 (Β΄ 1645) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών αντικαθίστανται ως εξής:
«Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου καλύπτει το ανεξόφλητο εγγυηµένο ποσό κεφαλαίου, τους ανεξόφλητους συµβατικούς τόκους και τους τόκους υπερηµερίας,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αµέσως προηγούµενη
παράγραφο της παρούσας απόφασης, τα έξοδα επίδοσης της αναγγελίας κλεισίµατος λογαριασµού, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ν. 3775/2009 και στην παρούσα απόφαση.
Μετά την προσκόµιση και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών από τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων
και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, το Ελληνικό Δηµόσιο καταβάλλει στο ενδιαφερόµενο πιστωτικό ίδρυµα τα καλυπτόµενα από την εγγύησή του ποσά, κατόπιν προηγούµενης βεβαίωσής
τους ως εσόδων του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 126 του ν. 4270/2014 και την παρ. 5 του άρθρου
23 του ν. 3775/2009.»
Η τρίτη από το τέλος παράγραφος της ανωτέρω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δηµοσίου, προκαλείται δαπάνη, η οποία δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί και θα καλυφθεί από τις προβλέψεις πιστώσεων των
αντίστοιχων κωδικών αριθµών εξόδων του Κρατικού
Προϋπολογισµού.»
Άρθρο 108
Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις
1. Οι αριθµ. 2/478/0025/4.1.2006 (Β΄ 16) και
2/9441/0025/2012 (Β΄ 381) κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει διατάξεων που καταργούνται δυνάµει της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
106, διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παραγράφων 4 του
άρθρου 100 και 3 του άρθρου 92 κανονιστικών πράξεων.
2. Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης ή κατάργησης οργανικής µονάδας του Υπουργείου Οικονοµικών, υπάλληλος
της οποίας είναι, ως εκ της θέσεώς του, µέλος ή αναπληρωµατικό µέλος των προβλεπόµενων στις διατάξεις
του παρόντος νόµου συλλογικών οργάνων, υποκαθίσταται εκ του νόµου, από υπάλληλο ίδιας θέσης, της οργανικής µονάδας, στην οποία µεταφέρονται οι ασκούµενες
από την καταργούµενη/υποκείµενη σε αναδιάρθρωση
µονάδα αρµοδιότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 109
Παροχή εξουσιοδοτήσεων και έγκριση σχεδίου
τροποποιητικής σύµβασης κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 3 του ν. 4336/2015
1. Κατ’ εφαρµογή της ρήτρας 3.4.f της από 19.8.2015
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης, το σχέδιο της
οποίας έχει κυρωθεί µε το άρθρο 3 του ν. 4336/2015
(Α΄94):
α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η εξουσιοδότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, τη Σύµβαση προσχώρησης και τροποποίησης της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης (τροποποιητική Σύµβαση), σχέδιο της οποίας κυρώνεται µε
το παρόν άρθρο, µαζί µε τα Παραρτήµατά της και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινίσεις και συµπληρώσεις επί του σχεδίου αυτού και κάθε άλλο αναγκαίο
έγγραφο σχετικό µε τη σύµβαση αυτή.
β) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος η εξουσιοδότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος της
Τράπεζας της Ελλάδος την τροποποιητική Σύµβαση που
αναφέρεται στην περίπτωση α΄, σχέδιο της οποίας κυρώνεται µε το παρόν άρθρο, µαζί µε τα Παραρτήµατά της
και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινίσεις και
συµπληρώσεις επί του σχεδίου αυτού και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό µε τη σύµβαση αυτή.
γ) Παρέχεται στον Διευθύνοντα Σύµβουλο και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσουν το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
και να υπογράψουν την τροποποιητική Σύµβαση που αναφέρεται στην περίπτωση α΄, σχέδιο της οποίας κυρώνεται µε το παρόν άρθρο, µαζί µε τα Παραρτήµατά της
και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινήσεις
και συµπληρώσεις επί του σχεδίου αυτού, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό µε τη σύµβαση αυτή.
δ) Παρέχεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου και στο Διευθύνοντα Σύµβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας ΑΕ η εξουσιοδότηση
να εκπροσωπήσουν την Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών
και Περιουσίας ΑΕ και να υπογράψουν την τροποποιητική Σύµβαση που αναφέρεται στην περίπτωση α΄, σχέδιο
της οποίας κυρώνεται µε το παρόν άρθρο, µαζί µε τα Παραρτήµατά της και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις,
διευκρινήσεις και συµπληρώσεις επί του σχεδίου που κυρώνεται µε το παρόν άρθρο, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχετικό µε την ως άνω Σύµβαση.
2. Κυρώνεται το ακόλουθο σχέδιο:

265

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
και της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ως δικαιούχου κράτους μέλους
και της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ως Κεντρικής Τράπεζας
και του
ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
ως Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης
και της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ως Ε.Ε.ΣΥ.Π.
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Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ συνάπτεται από και μεταξύ:
(1) του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, διακυβερνητικού οργανισμού που
ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που
έχει συναφθεί μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και εδρεύει στη διεύθυνση 6α,
Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Λουξεμβούργο (ΕΜΣ),
(2) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ως δικαιούχου κράτους μέλους (το «δικαιούχο κράτος
μέλος»),
(3) της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (η «Κεντρική Τράπεζα»),
(4) του ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (το «Ταμείο
Ανακεφαλαιοποίησης»),
Και
(5) της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ανώνυμης εταιρείας που
συστάθηκε με το ν. 4389/2016 («η ΕΕΣΥΠ» ),
στο εξής καλούμενοι από κοινού «τα μέρη» και καθένα από αυτά ως «μέρος».
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ
(Α) Στις 19 Αυγούστου 2015, συνήφθη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του
ΕΜΣ, του δικαιούχου κράτους μέλους, της Κεντρικής Τράπεζας και του Ταμείου
Ανακεφαλαιοποίησης («σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης»).
(Β) Η σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης προέβλεπε ότι, κατόπιν αιτήματος του ΕΜΣ,
το δικαιούχο κράτος μέλος, η Κεντρική Τράπεζα και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης θα
προέβαιναν σε τροποποιήσεις της σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, όπως ζήτησε ο
ΕΜΣ, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η οντότητα που περιγράφεται στη Δήλωση της
Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης ως το ανεξάρτητο ταμείο που θα δημιουργηθεί από το
δικαιούχο κράτος μέλος για να διαχειρίζεται αξιόλογα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία και
να τα αξιοποιεί με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα.
(Γ) Τον Μάιο του 2016, με το ν. 4389/2016 ιδρύθηκε η ΕΕΣΥΠ ΑΕ, ως η οντότητα που
αποτελεί το ανεξάρτητο ταμείο που αναφέρεται στη Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της
Ευρωζώνης. Τον Φεβρουάριο του 2017 συγκροτήθηκε σε σώμα το πρώτο διοικητικό
συμβούλιό της. Τον Ιανουάριο του 2018, οι συμμετοχές του δικαιούχου κράτους μέλους σε
διάφορες εταιρείες μεταφέρθηκαν στην ΕΕΣΥΠ.
(Δ) Ο ΕΜΣ ζήτησε στις [......] 2018 από το δικαιούχο κράτος μέλος, την Κεντρική Τράπεζα, το
Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης και την ΕΕΣΥΠ να προσχωρήσει η ΕΕΣΥΠ ως συμβαλλόμενο
μέρος στη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης και να γίνουν οι αναγκαίες
τροποποιήσεις στη σύμβαση αυτή ως προς την ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με τους όρους της.
(Ε) Τα Μέρη συμφώνησαν ότι οι τροποποιήσεις της σύμβασης χρηματοδοτικής
διευκόλυνσης θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της
παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης.
Ως εκ τούτου, τα μέρη συμφώνησαν τα εξής:
1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
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1.1 Εκτός εάν ορίζεται άλλως στην παρούσα τροποποιητική Σύμβαση ή απαιτείται από το
περιεχόμενό της, οι όροι που ορίζονται στη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης έχουν
την ίδια έννοια στην παρούσα τροποποιητική Σύμβαση.
1.2 Στην παρούσα τροποποιητική σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται ακολούθως:
«τροποποιητική Σύμβαση»: το παρόν έγγραφο.
«σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης» έχει την έννοια που δίνεται στον όρο αυτό στην
αιτιολογική σκέψη Α της παρούσας τροποποιητικής σύμβασης.
2. ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ
Η ΕΕΣΥΠ αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας
τροποποιητικής Σύμβασης:
α) η σύμβαση για τη χρηματοδοτική διευκόλυνση τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης ·
β) Η ΕΕΣΥΠ θα προσχωρήσει ως συμβαλλόμενο μέρος και μέρος της σύμβασης
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (όπως τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης) και ότι οι όροι της σύμβασης χρηματοδοτικής
διευκόλυνσης (όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της τροποποιητικής
Σύμβασης ) είναι δεσμευτικοί και εφαρμόζονται ως προς την ΕΕΣΥΠ και
γ) για την αποφυγή αμφιβολιών, ο όρος "συμβαλλόμενο μέρος" ή "συμβαλλόμενα μέρη",
όταν χρησιμοποιείται στη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (όπως τροποποιείται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης), περιλαμβάνει και την
ΕΕΣΥΠ.
3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Η σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης τροποποιείται ως εξής:
3.1 Μέρη
Στο τμήμα «Μέρη», συμπεριλαμβάνεται η ΕΕΣΥΠ ως συμβαλλόμενο μέρος ως εξής:
«(5) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ανώνυμη εταιρεία που
συστάθηκε με το ν. 4389/2016 (« ΕΕΣΥΠ» )»,
3.2 Προοίμιο
Στο προοίμιο, εισάγεται η ακόλουθη νέα παράγραφος:
"(L) Η παρούσα σύμβαση τροποποιήθηκε στις [………]2018 με τροποποιητική Σύμβαση
σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕΣΥΠ στη Σύμβαση."
3.3 Ορισμοί
Στη ρήτρα 1 (Ορισμοί και Ερμηνεία ),με:
(α) Εισαγωγή των ακόλουθων ορισμών:
" « τροποποιητική Σύμβαση » σημαίνει την τροποποιητική Σύμβαση που περιγράφεται στην
παράγραφο L του προοιμίου της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης."
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" «Επιλέξιμο μέρισμα της ΕΕΣΥΠ»: κάθε πληρωμή, μέσω μερίσματος ή άλλης διανομής
κερδών, από την ΕΕΣΥΠ στο δικαιούχο κράτος μέλος, το οποίο είναι μέρισμα που
καταβλήθηκε στο δικαιούχο κράτος μέλος από την ΕΕΣΥΠ δυνάμει του άρθρου 199 παρ. 1,
περιπτ. α) του νόμου για την ΕΕΣΥΠ."
" «Εταιρεία της ΕΕΣΥΠ»: σημαίνει κάθε οντότητα στην οποία η ΕΕΣΥΠ κατέχει μετοχές ή
παρεμφερή μερίδια κεφαλαίου ή δικαιώματα ψήφου (εξαιρουμένου του Ταμείου
Ανακεφαλαιοποίησης). "
" «Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΕΣΥΠ»: σημαίνει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της
ΕΕΣΥΠ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 189 του νόμου της ΕΕΣΥΠ. "
" «Νόμος της ΕΕΣΥΠ»: σημαίνει το ν. 4389/2016 (ή / και άλλους νόμους ή κανονισμούς εξαιρουμένων, για αποφυγή αμφιβολιών, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΣΥΠ- όπως
μπορεί κατά καιρούς να ρυθμίζουν τη λειτουργία της ΕΕΣΥΠ), όπως ο νόμος ή οι νόμοι αυτοί
εκάστοτε τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή αντικαθίστανται και ισχύουν. "
(β) Διαγραφή των ορισμών του «Ταμείου Ιδιωτικοποίησης» και του «Μέρος Ταμείου
ιδιωτικοποίησης».
3.4 Διαφοροποιήσεις, Συμπληρώσεις ή Αντικαταστάσεις των Γενικών Όρων
Στη ρήτρα 3 (Διαφοροποιήσεις, Συμπληρώσεις ή Αντικαταστάσεις των Γενικών Όρων), με :
α) Διαγραφή της ρήτρας 3.4 (στ) και αντικατάστασής της με τα ακόλουθα:
"στ) (Τροποποιήσεις του νόμου της ΕΕΣΥΠ) Το δικαιούχο κράτος μέλος δεσμεύεται ότι:
(i) οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτούνται στο νόμο της ΕΕΣΥΠ ή άλλους νόμους ή κανονισμούς
του δικαιούχου κράτους μέλους, προκειμένου να εφαρμοστούν πλήρως οι υποχρεώσεις
εκάστου των μερών του δικαιούχου κράτους μέλους και της ΕΕΣΥΠ, βάσει της Σύμβασης ή
για να δοθεί πλήρης ισχύς στη Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων, καθώς, και χωρίς περιορισμό, προκειμένου:
(Α) να παρασχεθεί ασφάλεια στον ΕΜΣ · ή
(Β) να εκπληρωθούν δεσμεύσεις (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων ενημέρωσης),
θα εφαρμοστούν αμέσως μετά από διαβούλευση με τον ΕΜΣ (σε διαβούλευση με την
Επιτροπή, την ΕΚΤ και, όπου απαιτείται ενδεχομένως, το ΔΝΤ) · και
(ii) εκτός από τις απαιτούμενες:
(Α) σύμφωνα με την παράγραφο (i) παραπάνω και / ή
(Β) για την εφαρμογή οποιασδήποτε οδηγίας, κανονισμού ή άλλου νόμου της ΕΕ,
οποιαδήποτε τροποποίηση του νόμου της ΕΕΣΥΠ δεν θα θίγει τα δικαιώματα ή τα
συμφέροντα του ΕΣΜ βάσει της σύμβασης. "
β) Εισαγωγή των ακολούθων νέων ρητρών 3.4 (ζ) και (η) (με επακόλουθη επανάληψη της
αρίθμησης των επόμενων υφιστάμενων ρητρών στο άρθρο 3.4):
"(Ζ) (Τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΣΥΠ) Το δικαιούχο κράτος μέλος, ως
μοναδικός μέτοχος της ΕΕΣΥΠ, δεσμεύεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση του Εσωτερικού
Κανονισμού της ΕΕΣΥΠ που εγκρίνεται από αυτό, δεν θα θίγει τα δικαιώματα ή τα
συμφέροντα του ΕΜΣ βάσει της Σύμβασης.
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(η) (εταιρείες της ΕΕΣΥΠ) Η ΕΕΣΥΠ δεσμεύεται ότι:
(i) θα διατηρεί {και θα φροντίζει ώστε κάθε Εταιρεία της ΕΕΣΥΠ να διατηρεί (στο βαθμό που
είναι εφικτό, σύμφωνα με το επίπεδο ελέγχου και συμμετοχής της ΕΕΣΥΠ σε κάθε τέτοια
Εταιρεία)}, επιβάλλει και ασκεί όλα τα συμβατικά δικαιώματα, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας,
τα δικαιώματα μερίσματος και άλλα νόμιμα δικαιώματά της, όπως αυτά εφαρμόζονται
κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της ·
(ii) δεν θα συνάπτει {και θα φροντίσει, ώστε κάθε Εταιρεία της ΕΕΣΥΠ δεν θα συνάπτει (στον
βαθμό που είναι εφικτό με το επίπεδο ελέγχου και συμμετοχής της ΕΕΣΥΠ σε κάθε τέτοια
εταιρεία της)} συμφωνίες ή προβαίνει σε αγορά, εκποίηση ή άλλου είδους συναλλαγή σε
στοιχεία ενεργητικού ή χορηγεί εγγυήσεις ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι
οποιουδήποτε τρίτου, άλλες εκτός από αυτές :
(Α) που προβλέπονται στο νόμο της ΕΕΣΥΠ ή το ν. 2190/1920 ή
(Β) εντάσσονται στη συνήθη πορεία των εργασιών της και υπό την «αρχή των ίσων
αποστάσεων» · και
(iii) δεν θα προβαίνει σε καμία προσφορά εξαγοράς ή επαναγοράς των μετοχών της ή
προβαίνει με άλλο τρόπο σε μείωση του κεφαλαίου της εκτός από την διανομή κερδών ως
μέρισμα σύμφωνα με τον νόμο της ΕΕΣΥΠ».
γ) Εισαγωγή νέας ρήτρας 3.6 (με επακόλουθη επανάληψη της αρίθμησης των επόμενων
υφιστάμενων ρητρών στη ρήτρα 3):
"3.6 Αποπληρωμή, πρόωρη εξόφληση και υποχρεωτική εξόφληση
Εκτός από τις διατάξεις της ρήτρας 8 (Επιστροφή, Πρόωρη Εξόφληση, Υποχρεωτική
Επιστροφή και Ακύρωση) των Γενικών Όρων, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:
(α) (Αποπληρωμή μετά από την είσπραξη Επιλέξιμου μερίσματος της ΕΕΣΥΠ) Κατά τη λήψη
οποιουδήποτε Επιλέξιμου μερίσματος της ΕΕΣΥΠ, το δικαιούχο κράτος μέλος:
(i) ενημερώνει εγκαίρως τον ΕΜΣ γραπτώς για την ημερομηνία είσπραξης και το ποσό του
εν λόγω μερίσματος της ΕΕΣΥΠ, και
(ii) με έγγραφη ειδοποίηση του ΕΜΣ (ή την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες που καθορίζονται
στην ειδοποίηση αυτή) και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (β)
παρακάτω, επιστρέφει μέρος οποιασδήποτε διευκόλυνσης που ζητείται από τον ΕΜΣ (μαζί
με δεδουλευμένους τόκους και οποιασδήποτε άλλα ποσά οφείλονται σε σχέση με αυτό το
μέρος), με το μέρος αυτό να μην υπερβαίνει το ποσό που εισπράττει το δικαιούχο κράτος
μέλος από την ΕΕΣΥΠ σχετικά με το εν λόγω επιλέξιμο μέρισμα της ΕΕΣΥΠ.
(β) (Κατανομή των εσόδων) Τα ποσά που εισπράττει o ΕΜΣ σύμφωνα με την ανωτέρω
παράγραφο (α) εφαρμόζονται ως εξής:
(i) Πρώτον - προς πρόωρη αποπληρωμή της χρηματοδοτικής συνδρομής, η οποία έχει
προγραμματιστεί για αποπληρωμή κατά την περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία κατά
την οποία ο ΕΜΣ λαμβάνει την πληρωμή που έγινε σύμφωνα με την παράγραφο (α)
ανωτέρω και λήγει την ημερομηνία που είναι δώδεκα μήνες μετά (η περίοδος αυτή είναι η
"περίοδος Επιλέξιμων Αποπληρωμών"), και
(ii) Δεύτερον, ως προς οποιοδήποτε υπόλοιπο - προς πρόωρη αποπληρωμή χρηματοδοτικής
συνδρομής που είναι πληρωτέα μετά τη λήξη της περιόδου των Επιλέξιμων Αποπληρωμών,
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κατά σειρά ωριμότητας, αποπληρώνοντας χρηματοδοτική συνδρομή που λήγει
συντομότερα.
(γ) (Προβλεπόμενη αποπληρωμή) Κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω θεωρείται ως επιστροφή που γίνεται σύμφωνα με τη
ρήτρα 8.8 των Γενικών Όρων.
(δ) (Έγκαιρη διανομή) Η ΕΕΣΥΠ δεν καθυστερεί αδικαιολόγητα τη δήλωση και τη διανομή
μερισμάτων στο δικαιούχο κράτος μέλος. "
δ) Στο τέλος της παραγράφου 3.6 (γ) (Αναφορά) (που επαναριθμείται στο σημείο 3.7 (γ) ως
αποτέλεσμα της εισαγωγής που περιγράφεται στο σημείο 3.4 (γ) ανωτέρω), εισάγοντας το
ακόλουθο πρόσθετο κείμενο:
"Κάθε ένα μέρος από το δικαιούχο κράτος μέλος και την ΕΕΣΥΠ δεσμεύεται περαιτέρω να
παρέχει στον ΕΜΣ οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται εύλογα από τον ΕΜΣ σε σχέση με
την ΕΕΣΥΠ ή οποιαδήποτε εταιρεία της ΕΕΣΥΠ(στο βαθμό που δεν απαγορεύεται από το
νόμο ή δεν αποτελεί προνομιακή πληροφόρηση που καλύπτεται από υποχρέωση
απορρήτου)".
ε) Στη ρήτρα 3.6 στοιχείο στ) (Πληροφορίες για τον παρατηρητή του Διοικητικού
Συμβουλίου) (που επαναριθμείται στο σημείο 3.7 στοιχείο στ) ως αποτέλεσμα του σημείου
3.4 (γ) ανωτέρω), αντικαθιστώντας την αναφορά σε "πληροφορίες για παρατηρητή του
Διοικητικού Συμβουλίου" με τις λέξεις "Πληροφορίες για τον παρατηρητή του Ταμείου
Ανακεφαλαιοποίησης".
στ) Εισαγωγή των ακόλουθων νέων άρθρων 3.7 (η), (θ) και (ι):
"(η) (Πληροφορίες για τον παρατηρητή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ) Η ΕΕΣΥΠ
αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον ΕΜΣ:
(i) το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων και των συζητήσεων του διοικητικού συμβουλίου
της ΕΕΣΥΠ· και
(ii) την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη κάθε τέτοιας συνεδρίασης ή συζήτησης,
έγκαιρα μετά την προετοιμασία κάθε τέτοιου εγγράφου και η ΕΕΣΥΠ αναλαμβάνει επίσης
την υποχρέωση να κοινοποιεί κάθε τέτοιο έγγραφο στον παρατηρητή που διορίζει από
κοινού η Επιτροπή και ο ΕΜΣ(όπως ορίζεται στον νόμο της ΕΕΣΥΠ) συγχρόνως με την
κοινοποίηση του εγγράφου αυτού στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ.
(θ) (ΕΕΣΥΠ- πληροφορίες εσωτερικής διακυβέρνησης) Το δικαιούχο κράτος μέλος
αναλαμβάνει:
(i) να γνωστοποιήσει αμελλητί τον ΕΜΣ όταν λάβει γνώση οποιασδήποτε πρότασης για
ουσιώδη τροποποίηση του νόμου για την ΕΕΣΥΠ ή του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΣΥΠ,
και τις λεπτομέρειες αυτής της τροποποίησης και να παράσχει στο ΕΜΣ τις περαιτέρω
πληροφορίες που μπορεί εύλογα να απαιτήσει ο ΕΜΣ σε σχέση με την εν λόγω
τροποποίηση ·
(ii) να παρέχει στον ΕΜΣ οποιαδήποτε στρατηγική καθοδήγηση δίνει ο Υπουργός
Οικονομικών του δικαιούχου κράτους μέλους στην ΕΕΣΥΠ για τους σκοπούς του
στρατηγικού σχεδίου της ΕΕΣΥΠ και όπως περιγράφεται στον νόμο ΕΕΣΥΠ, μετά την έκδοση
αυτών των κατευθύνσεων στην ΕΕΣΥΠ· και
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(iii) να παρέχει στο ΕΣΜ κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΕΕΣΥΠ, όπως περιγράφεται στον νόμο
της ΕΕΣΥΠ, εφόσον το έγγραφο αυτό εγκριθεί από τη γενική συνέλευση της ΕΕΣΥΠ (η ΕΕΣΥΠ
με την παρούσα συναινεί η αποστολή του σχετικού εγγράφου να γίνεται από το δικαιούχο
κράτος μέλος στον ΕΜΣ).
ζ)(ΕΕΣΥΠ- άλλες πληροφορίες) Η ΕΕΣΥΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση να:
(i) παρέχει στον ΕΜΣ τις οικονομικές καταστάσεις του εξαμήνου (μη ελεγμένες) και ετήσιες
(ελεγμένες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως
ισχύουν κάθε φορά), μόλις αυτές είναι διαθέσιμες και εν πάση περιπτώσει εντός της
σχετικής περιόδου που καθορίζεται στον Εσωτερικό κανονισμό της ·
(ii) παρέχει στον ΕΜΣ οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με οποιοδήποτε γεγονός το οποίο
εύλογα θα μπορούσε να αναμένεται να προκαλέσει την εμφάνιση ενός Γεγονότος
Αθέτησης, εγκαίρως αφού λάβει γνώση (και τα τυχόν μέτρα που λήφθηκαν, εάν συντρέχει
τέτοια περίπτωση, για την αποκατάστασή του) και
(iii) κοινοποιεί στον ΕΜΣ οποιαδήποτε πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ στη
γενική συνέλευση της ΕΕΣΥΠ σε σχέση με τη δήλωση ή διανομή μερίσματος από την ΕΕΣΥΠ
και των λεπτομερειών αυτής της πρότασης, με την υποβολή της σχετικής πρότασης στη
γενική συνέλευση της ΕΕΣΥΠ και των λεπτομερειών οποιασδήποτε έγκρισης από τη γενική
συνέλευση της ΕΕΣΥΠ για τη διανομή μερίσματος. "
η) Στην παράγραφο 3.9 (εγγύηση και αποζημίωση) (που επαναριθμείται στο άρθρο 3.10 ως
αποτέλεσμα της εισαγωγής που περιγράφεται στο σημείο 3.4 (γ) ανωτέρω), εισάγοντας μια
νέα παράγραφο 3.10 (γ) ως εξής:
"Γ) Στη ρήτρα 14 (Εγγύηση και αποζημίωση) των Γενικών Όρων:
(i) Η ρήτρα 14.1 πρέπει να ερμηνεύεται ως εάν η αναφορά στην "παρούσα ρήτρα 14"
διαβάζεται ως έ "ρήτρα 14.2".
(ii) εκτός από την εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο 14.2, εφαρμόζεται νέα ρήτρα 14.2A,
ως εξής:
"14.2A Η ΕΕΣΥΠ αμετάκλητα και άνευ όρων:
14.2Α.1 εγγυάται στον ΕΜΣ την έγκαιρη εκπλήρωση από το δικαιούχο κράτος μέλος των
υποχρεώσεων του δικαιούχου κράτους μέλους βάσει της σύμβασης.
14.2Α.2 υπόσχεται στον ΕΜΣ ότι κάθε φορά που το δικαιούχο κράτος μέλος δεν καταβάλλει
ποσό οφειλόμενο βάσει ή σε σχέση με τη Σύμβαση, η ΕΕΣΥΠ μετά από αίτημα θα φέρει την
ευθύνη καταβολής αυτού του ποσού σαν να ήταν ο κύριος οφειλέτης, εφόσον τα συνολικά
καταβλητέα ποσά βάσει αυτής της εγγύησης δεν θα υπερβαίνουν συνολικά τα
25.000.000.000 ευρώ. και
14.2Α.3 συμφωνεί με τον ΕΜΣ ότι εάν οποιαδήποτε εγγύηση που εγγυάται είναι ή
καθίσταται μη εκτελεστή, άκυρη ή παράνομη, ανεξάρτητα ως αρχική υποχρέωση,
αποζημιώνει τον ΕΜΣ αμέσως μετά από αίτημά του έναντι οποιουδήποτε κόστους,
απώλειας ή υποχρέωσης ευθύνης που προκύπτει από το γεγονός ότι το δικαιούχο κράτος
μέλος δεν καταβάλλει κανένα ποσό το οποίο θα καταβαλλόταν στο πλαίσιο της σύμβασης,
αλλά λόγω μη εκτελεστότητας, ακυρότητας ή παρανομίας δεν καταβάλλεται την
ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να καταβληθεί. Το ποσό που καταβάλλει η ΕΕΣΥΠ
βάσει αυτής της αποζημίωσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό που θα έπρεπε να καταβάλει
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σύμφωνα με την εν λόγω ρήτρα 14 εάν το ζητούμενο ποσό ήταν ανακτήσιμο βάσει
εγγύησης.
Τα συμβαλλόμενα μέρη ΕΜΣ, το δικαιούχο κράτος μέλος και η ΕΕΣΥΠ αναγνωρίζουν ότι η
παροχή της εγγύησης που ορίζεται στην παρούσα ρήτρα 14.2Α πραγματοποιείται στο
πλαίσιο και είναι συνεπής με τους σκοπούς της ΕΕΣΥΠ, όπως ορίζονται στον νόμο της ΕΕΣΥΠ
σχετικά με τη συμβολή στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων του δικαιούχου
κράτους μέλους στον ΕΜΣ. "
(iii) Η ρήτρα 14.3 θα ερμηνευθεί ως εάν η αναφορά στην παράγραφο "Η εγγύηση που
αναφέρεται στο άρθρο 14.1" διαβάζεται "Κάθε εγγύηση που ορίζεται στο άρθρο 14".
(iv) Οι ρήτρες 14.4, 14.5 και 14.7.1 θα πρέπει να ερμηνεύονται ως εάν κάθε αναφορά στις
εν λόγω ρήτρες η οποία γίνεται σε " Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης" και σε κάθε μία από τις
ρήτρες 14.6 και 14.8, διαβάζεται "καθένα μέρος από την ΕΕΣΥΠ και το Ταμείο
Ανακεφαλαιοποίησης ";
v) Η ρήτρα 14.8.3 θα ερμηνευθεί ως εάν η παραπομπή στην ρήτρα στο "Ταμείο
Ανακεφαλαιοποίησης" και στο άρθρο 14.6, η δεύτερη τέτοια παραπομπή και στη ρήτρα
14.8 η τελευταία τέτοια παραπομπή, διαβάζεται ως "είτε της ΕΕΣΥΠ είτε του Ταμείου
Ανακεφαλαιοποίησης";
(vi) Η ρήτρα 14.7.2 ερμηνεύεται ως εάν η αναφορά σε "από το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης
ή σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης" διαβάζεται ως
"είτε από την ΕΕΣΥΠ είτε από το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης ή από οποιαδήποτε
υποχρέωση είτε της ΕΕΣΥΠ ή του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης"· και
vii) Η ρήτρα 14.9 θα πρέπει να ερμηνευθεί ως εάν η αναφορά "Αυτή η εγγύηση
συμπληρώνεται και δεν είναι" διαβάζεται ως "Οι εγγυήσεις αυτές συμπληρώνονται και δεν
είναι".
θ) Εισάγοντας μια νέα ρήτρα 3.11 ως εξής:
"3.11 Άλλες τροποποιήσεις για την ενσωμάτωση της ΕΕΣΥΠ
(α) (Προϋποθέσεις εκταμιεύσεων) Στη ρήτρα 5 (Αιτήσεις, εκταμιεύσεις και Προϋποθέσεις
εκταμίευσης) των Γενικών Όρων, η παράγραφος 5.3.3 διαβάζεται ως εάν, μετά τις λέξεις "το
Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης", περιλαμβάνεται η λέξη "ΕΕΣΥΠ" και μετά τις λέξεις "που
ελήφθησαν από τον ΕΜΣ σύμφωνα με τη ρήτρα 4.1.1", περιλαμβάνονται οι λέξεις "ή σε
σχέση με την τροποποιητική σύμβαση".
(β) (Αναφορές) Στη ρήτρα 6 (Δηλώσεις, εγγυήσεις και υποσχέσεις) των Γενικών Όρων:
(i) Η ρήτρα 6.1 των Γενικών Όρων θα πρέπει να διαβάζεται ως εάν, μετά τις λέξεις "το
Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης", περιλαμβάνεται η λέξη "ΕΕΣΥΠ".
(ii) Η ρήτρα 6.1.1 των Γενικών Όρων θα πρέπει να διαβάζεται ως εάν, μετά τις λέξεις
«σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1», περιλαμβάνονται οι λέξεις «ή σε σχέση με την
τροποποιητική σύμβαση». και
(iii) Η ρήτρα 6.1.2 των Γενικών Όρων θα πρέπει να ερμηνευθεί σαν να περιέχει στο τέλος της
ρήτρας τις λέξεις «v) υποχρεώσεις της ΕΕΣΥΠ σε σχέση με αυτή τη χρηματοδοτική
διευκόλυνση».
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(γ) (Υποχρεώσεις) Στη ρήτρα 6 (Δηλώσεις, εγγυήσεις και υποσχέσεις) των Γενικών Όρων, οι
ρήτρες 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9 και 6.3 θα ερμηνεύονται ως εάν κάθε αναφορά στις εν λόγω
ρήτρες στο «Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης» διαβάζεται "η ΕΕΣΥΠ και το Ταμείο
Ανακεφαλαιοποίησης" (με την προϋπόθεση ότι το άρθρο 6.3.4 δεν ισχύει για την ΕΕΣΥΠ).
(δ) (Αρνητική δέσμευση) Στη ρήτρα 6 (Δηλώσεις, εγγυήσεις και υποσχέσεις) των Γενικών
Όρων, η παράγραφος 6.3.1 διαβάζεται ως εάν, μετά τις λέξεις "περιουσιακά στοιχεία ή
έσοδα του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης σε σχέση με αυτά" συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις
«(στην περίπτωση του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης) ή στα περιουσιακά στοιχεία ή τα
έσοδα της ΕΕΣΥΠ(στην περίπτωση της ΕΕΣΥΠ)» και μετά τις λέξεις «το δικαιούχο κράτος
μέλος», περιλαμβάνονται οι λέξεις «ΕΕΣΥΠ».
(ε) (Γεγονότα Καταγγελίας) Στη ρήτρα 10 (Γεγονότα Καταγγελίας) των Γενικών Όρων, οι
ρήτρες 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4, 10.1.5 και 10.1.6 θα ερμηνεύονται ως εάν κάθε αναφορά σε
αυτές τις ρήτρες για το "Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης" και στη ρήτρα 10.1.3 την πρώτη
τέτοια αναφορά, συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις "ή ΕΕΣΥΠ". Η ρήτρα 10.1.3 θα πρέπει να
διαβάζεται ως ένα η αναφορά στο «"Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης (εάν υπάρχει)"
ακολουθείται από τις λέξεις "ή την ΕΕΣΥΠ"
(στ) (Υποχρεώσεις Ενημέρωσης) στη ρήτρα 11 (Υποχρεώσεις Ενημέρωσης) των Γενικών
Όρων, η ρήτρα 11.3 θα ερμηνευθεί ως εάν μετά τις λέξεις «τη νομική γνωμοδότηση που
αναφέρεται στη ρήτρα 4.1.1 ανωτέρω» περιλαμβάνονται οι λέξεις «ή σε σχέση με την
τροποποιητική σύμβαση».
(ζ) (Επιθεωρήσεις, πρόληψη της απάτης και έλεγχος) στη ρήτρα 12 (Υποχρεώσεις που
αφορούν τις επιθεωρήσεις, την πρόληψη της απάτης και τους ελέγχους) των Γενικών Όρων:
(i) Η ρήτρα 12.2 πρέπει να ερμηνεύεται ως εάν η αναφορά στο "Οργανισμό Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους" ακολουθείται από τις λέξεις "ή την ΕΕΣΥΠ" και ως εάν η δεύτερη
αναφορά στο "Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης (εάν υπάρχει)", ακολουθείται από τις λέξεις «
ΕΕΣΥΠ» και
(ii) Η ρήτρα 12.3 θα ερμηνευθεί ως εάν η αναφορά στο "Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης (εάν
υπάρχει)" ακολουθείται από τις λέξεις "ΕΕΣΥΠ".
(η) (Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών ) στη ρήτρα 16 (εφαρμοστέο δίκαιο και
δικαιοδοσία) των Γενικών Όρων:
(i) Η ρήτρα 16.2 θα ερμηνευθεί ως εάν η αναφορά σε "ούτε το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης
(εάν υπάρχει)" ακολουθείται από τη φράση "ούτε η ΕΕΣΥΠ". και
(ii) Η ρήτρα 16.3 θα ερμηνευθεί σαν να είχε προηγηθεί η αναφορά «ΕΕΣΥΠ» των λέξεων
«και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης»
(θ) (Έγγραφα εκταμίευσης) σε:
(i) Παράρτημα 3 (Έντυπο Αίτησης Εκταμίευσης) των Γενικών Όρων, η ΕΕΣΥΠ
συμπεριλαμβάνεται ως αποδέκτης για την παραλαβή αντιγράφων, και
(ii) του Παραρτήματος 4 (Έντυπο Ειδοποίησης αποδοχής) των Γενικών Όρων, η ΕΕΣΥΠ
συμπεριλαμβάνεται ως αποδέκτης και ως υπογράφων."
3.5 Παράρτημα 1
Το Παράρτημα 1 (Κατάλογος Επαφών) τροποποιείται με την προσθήκη των ακολούθων:
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"Για την ΕΕΣΥΠ:
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας
[…]
4. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ –ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εκτός από τις ρήτρες της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που τροποποιούνται
από τις διατάξεις της ρήτρας 3 της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης, όλες οι άλλες
ρήτρες της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης παραμένουν αμετάβλητες.
5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
(α) (Υφιστάμενα μέρη) Κάθε μέρος από το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο
Ανακεφαλαιοποίησης δηλώνουν και εγγυώνται ότι οι δηλώσεις της ρήτρας 6 (Δηλώσεις,
εγγυήσεις και δεσμεύσεις) των Γενικών Όρων:
(i) παραμένουν αληθείς και ακριβείς από την ημερομηνία της εκτέλεσης της παρούσας
τροποποιητικής Σύμβασης και δεν υφίσταται Γεγονός καταγγελίας που εκκρεμεί στο
πλαίσιο της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης κατά την ημερομηνία της παρούσας.
και
(ii) είναι αληθείς και ακριβείς από την ημερομηνία εκτέλεσης της παρούσας τροποποιητικής
Σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι, για τους σκοπούς της παρούσας ρήτρας 5 (α) (ii), η
ρήτρα 6 (Δηλώσεις, Εγγυήσεις και Υποσχέσεις) των Γενικών Όρων θεωρείται ότι οι
αναφορές στη "Σύμβαση" ήταν παραπομπές στην παρούσα τροποποιητική Σύμβαση.
(β) (ΕΕΣΥΠ) Η ΕΕΣΥΠ δηλώνει και εγγυάται ότι:
(i) οι υποχρεώσεις της ΕΕΣΥΠ, όπως καθορίζονται στην παρούσα τροποποιητική Σύμβαση
και στη Σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (όπως τροποποιείται σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης) δεν απαγορεύονται ή εμποδίζονται από
τη νομική μορφή της ΕΕΣΥΠ, όπως αυτή έχει συσταθεί βάσει του ελληνικού νόμου 4389 /
2016; και
(ii) οι δηλώσεις στις ρήτρες 6.1.2, 6.1.3 και 6.1.4 των Γενικών Όρων είναι αληθείς και
ακριβείς σε σχέση με την ΕΕΣΥΠ από την ημερομηνία της εκτέλεσης της παρούσας
τροποποιητικής Σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι για τους σκοπούς της παρούσας η
ρήτρα 5 (β), η ρήτρα 6.1.2 των Γενικών Όρων θα ερμηνευθεί ως εάν στο τέλος της ρήτρας,
περιλαμβάνονται οι λέξεις «v) υποχρεώσεις της ΕΕΣΥΠ σε σχέση με τη χρηματοδοτική
διευκόλυνση έναντι της ΕΕΣΥΠ ».
6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Η ρήτρα 16 των Γενικών Όρων (Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία) εφαρμόζεται στην
παρούσα τροποποιητική Σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι για τους σκοπούς της
παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης θα πρέπει να θεωρηθεί ότι οι αναφορές στην
"Σύμβαση " είναι αναφορές στην παρούσα τροποποιητική Σύμβαση και υπό τον όρο ότι:
(α) Η ρήτρα 16.2 θα ερμηνευθεί ως εάν η αναφορά σε "ούτε το Ταμείο
Ανακεφαλαιοποίησης (εάν υπάρχει)" ακολουθείται από τη φράση "ούτε η ΕΕΣΥΠ", και
β) Η ρήτρα 16.3 θα ερμηνευθεί ως εάν της αναφοράς "και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης"
έχει προηγηθεί η λέξη " ΕΕΣΥΠ".
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7. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Μετά την υπογραφή της από όλα τα Μέρη, η παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση θα τεθεί σε
ισχύ μόλις παραληφθεί από τον ΕΜΣ:
α) νομική γνωμοδότηση ικανοποιητική για αυτόν, την οποία θα δώσει:
(i) ο Νομικός Σύμβουλος του δικαιούχου κράτους μέλους ·
(ii) ο νομικός σύμβουλος του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης · και
(iii) ο νομικός σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ,
με το περιεχόμενο και τη μορφή που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 (έντυπα νομικών
γνωμοδοτήσεων) της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης · και
(β) επίσημο έγγραφο από την ΕΕΣΥΠ που αναφέρει τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα
να υπογράψουν αυτήν την τροποποιητική Σύμβαση και κάθε άλλο έγγραφο που πρέπει να
παραδοθεί στο πλαίσιο ή σε σχέση με τη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (όπως
τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης) (και το
οποίο εγκρίνει έγκυρα η ΕΕΣΥΠ) και περιέχει τα υποδείγματα των υπογραφών αυτών.
8. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Η παρούσα σύμβαση και τα σχετικά πρότυπα (εφόσον υπάρχουν) εκτελούνται από κάθε
συμβαλλόμενο μέρος σε πέντε (5) πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα, κάθε ένα εκ των
οποίων συνιστά αυθεντική πράξη
9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
9.1 Τα Παραρτήματα της παρούσας τροποποιητικής σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας και από την ημερομηνία της παρούσας τροποποιητικής σύμβασης
περιλαμβάνουν:
Παράρτημα 1. Μορφές νομικών γνωμοδοτήσεων
Παράρτημα 2: Λίστα επαφών»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 110
Τροποποίηση του ν. 2960/2001
Στο ν. 2960/2001 (Α΄ 265) προστίθεται νέο άρθρο 119Β
ως ακολούθως:

«Άρθρο 119Β
Πληρωµές εξαρτώµενες από τις κατασχέσεις
βιοµηχανοποιηµένων καπνών
1. Οι επιχειρήσεις καπνικών προϊόντων και συγκεκριµένα οι αδειοδοτηµένες καπνοβιοµηχανίες, τα αδειοδοτηµένα επαγγελµατικά εργαστήρια, οι εισαγωγείς βιοµηχανοποιηµένων καπνών από τρίτη χώρα και οι παραλήπτες βιοµηχανοποιηµένων καπνών από άλλο κράτος - µέλος κοινοποιούν κατάλογο των εµπορικών τους σηµάτων ή των
σηµάτων για τα οποία διαθέτουν άδεια χρήσης προς την
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς
και τα στοιχεία γνησιότητας, όπως τροποποιούνται και ισχύουν. Η πρώτη υποβολή του καταλόγου αυτού λαµβάνει χώρα εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος άρθρου. Για κάθε ηµέρα καθυστέρησης στην υποβολή του καταλόγου των εµπορικών σηµάτων επιβάλλεται πρόστιµο εκατό (100) ευρώ µε ανώτατο όριο τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ µε καταλογιστική πράξη του
Προϊσταµένου του Τελωνείου, στην τοπική αρµοδιότητα
του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης καπνικών
προϊόντων ή το υποκατάστηµα, σε περίπτωση που η έδρα
της επιχείρησης δεν βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια.
Ο κατάλογος αυτός υποχρεωτικά επανυποβάλλεται επικαιροποιηµένος από όλους τους ανωτέρω εντός µηνός από την προσθήκη ή διαγραφή εµπορικού σήµατος.
2. Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης πενήντα χιλιάδων (50.000) και άνω τεµαχίων βιοµηχανοποιηµένων καπνών, που φέρουν τα εµπορικά σήµατα οποιασδήποτε επιχείρησης καπνικών προϊόντων από τις µνηµονευόµενες
στην παράγραφο 1, η οποία διενεργήθηκε από οποιαδήποτε τελωνειακή αρχή ή άλλη υπηρεσία µε αρµοδιότητα για
τη δίωξη του λαθρεµπορίου, η Α.Α.Δ.Ε., εντός τριάντα
(30) εργάσιµων ηµερών από την επιβολή της κατάσχεσης,
προβαίνει σε γνωστοποίηση της κατάσχεσης στην επιχείρηση, µε επιστολή της, που κοινοποιείται στην επιχείρηση
από υπάλληλο της αρµόδιας Τελωνειακής Αρχής, συντασσοµένου αποδεικτικού επίδοσης, η οποία περιλαµβάνει:
(α) την ηµεροµηνία, ώρα και τόπο της κατάσχεσης,
(β) τη µάρκα των κατασχεθέντων βιοµηχανοποιηµένων
καπνών, όπως αναφέρεται στη συσκευασία, και, εφόσον
υπάρχει, οποιαδήποτε ένδειξη ως προς την προοριζόµενη
αγορά λιανικής πώλησης,
(γ) οποιεσδήποτε ενδείξεις ταυτότητας εµφανίζονται
στη συσκευασία master case ή στις κούτες ή στα πακέτα
των κατασχεθέντων βιοµηχανοποιηµένων καπνών,
(δ) την ποσότητα των κατασχεθέντων βιοµηχανοποιηµένων καπνών. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου,
ένα (1) γραµµάριο λεπτοκοµµένου καπνού για στριφτά
τσιγάρα θα θεωρείται ως αντίστοιχο ενός τεµαχίου τσιγάρου.
3. Εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από τη γνωστοποίηση της κατάσχεσης στην επιχείρηση, µικτά κλιµάκια από εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων

και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χηµείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. αφενός και η επιχείρηση καπνικών προϊόντων δια των εκπροσώπων της αφετέρου, µετά από πρόσκληση που κοινοποιείται σε αυτούς από υπάλληλο της αρµόδιας Τελωνειακής
Αρχής προ πέντε (5) ηµερών, συντασσοµένου αποδεικτικού επίδοσης, µεταβαίνουν στην Τελωνειακή Υπηρεσία ή
όπου αλλού φυλάσσονται τα λαθραία βιοµηχανοποιηµένα
καπνά της επιχείρησης καπνικών προϊόντων και λαµβάνουν τέσσερα (4) όµοια δείγµατα βιοµηχανοποιηµένων
καπνών για εργαστηριακή εξέταση, δύο (2) για την επιχείρηση και δύο (2) για την Α.Α.Δ.Ε..
4. Εάν τα κατασχεθέντα βιοµηχανοποιηµένα καπνά είναι λαθραία βιοµηχανοποιηµένα καπνά της επιχείρησης,
αυτή υποχρεούται εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση της κατάσχεσης, σε απάντηση, η οποία αποσκοπεί στην ενηµέρωση της Τελωνειακής Αρχής και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επιβολή
των πληρωµών. Η απάντηση περιλαµβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση σχετικά µε τα ακόλουθα:
(α) τον τόπο κατασκευής των κατασχεθέντων βιοµηχανοποιηµένων καπνών,
(β) την ηµεροµηνία κατασκευής των κατασχεθέντων
βιοµηχανοποιηµένων καπνών,
(γ) τη χώρα προορισµού των κατασχεθέντων βιοµηχανοποιηµένων καπνών και την προοριζόµενη αγορά λιανικής πώλησης,
(δ) οποιαδήποτε ενδιάµεση αποθήκευση και αποστολή,
(ε) την ταυτότητα του πρώτου αγοραστή των κατασχεθέντων βιοµηχανοποιηµένων καπνών,
(στ) την ταυτότητα οποιουδήποτε γνωστού µεταγενέστερου αγοραστή των κατασχεθέντων βιοµηχανοποιηµένων καπνών,
(ζ) τα τιµολόγια που εκδόθηκαν προς τον πρώτο αγοραστή σχετικά µε τα κατασχεθέντα βιοµηχανοποιηµένα
καπνά και
(η) τα αρχεία πληρωµών από τον πρώτο αγοραστή για
οποιαδήποτε κατασχεθέντα βιοµηχανοποιηµένα καπνά.
Η επιχείρηση µπορεί µέσα στην ίδια προθεσµία να προσκοµίσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο και να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
5. Σε βάρος της επιχείρησης καπνικών προϊόντων επιβάλλεται αµελλητί, µε καταλογιστική πράξη του Προϊσταµένου του Τελωνείου, στην τοπική αρµοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα της επιχείρησης καπνικών προϊόντων ή
το υποκατάστηµα, σε περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης δεν βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια, η υποχρεωτική πληρωµή προς το Ελληνικό Δηµόσιο:
(α) Ποσού που ισούται µε το 100% των φόρων και δασµών που θα βεβαιώνονταν εάν τα λαθραία βιοµηχανοποιηµένα καπνά της επιχείρησης καπνικών προϊόντων είχαν
διατεθεί νόµιµα προς ανάλωση στο έδαφος της Ελληνικής
Δηµοκρατίας.
(β) Εάν τα γνήσια βιοµηχανοποιηµένα καπνά της επιχείρησης που έχουν κατασχεθεί εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους στην Ελληνική Επικράτεια ανέρχονται σε συνολικό αριθµό που υπερβαίνει τα είκοσι εκατοµµύρια
(20.000.000) τεµάχια, η επιχείρηση προβαίνει σε συµπληρωµατική πληρωµή ποσού ίσου µε το 200% του ποσού
των φόρων και δασµών επί του συνόλου των ποσοτήτων
που έχουν κατασχεθεί εντός του έτους αυτού, οι οποίοι
θα βεβαιώνονταν εάν τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά της επιχείρησης είχαν διατεθεί νόµιµα προς λιανική πώληση
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στο έδαφος της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Εφόσον η ποσότητα των κατασχεµένων βιοµηχανοποιηµένων καπνών ανέρχεται σε συνολικό αριθµό που υπερβαίνει τα
σαράντα εκατοµµύρια (40.000.000) τεµάχια, η επιχείρηση θα προβαίνει σε συµπληρωµατική πληρωµή ποσού ίσου µε το 400% του ποσού των φόρων και δασµών επί
του συνόλου των ποσοτήτων που έχουν κατασχεθεί εντός του έτους αυτού, οι οποίοι θα βεβαιώνονταν εάν τα
βιοµηχανοποιηµένα καπνά της επιχείρησης είχαν διατεθεί νόµιµα προς λιανική πώληση στο έδαφος της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Το ποσό της περίπτωσης αυτής διατίθεται για τη χρηµατοδότηση των προσπαθειών καταπολέµησης της λαθραίας διακίνησης καπνικών προϊόντων.
Εφόσον η επιχείρηση καπνικών προϊόντων είναι νοµικό πρόσωπο, η πληρωµή επιβάλλεται στο νοµικό πρόσωπο. Το δικαίωµα του Προϊσταµένου του Τελωνείου προς
έκδοση της καταλογιστικής πράξης υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, αρχόµενη από το τέλος του έτους εντός
του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση. Κατά τα λοιπά, ως
προς την τηρητέα διοικητική διαδικασία και την άσκηση
δικαστικής προσφυγής, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 142 παράγραφος 4, 150 παράγραφος
4 και 152 παράγραφοι 3, 5, 6 και 7 του παρόντος Κώδικα.
6. Οι προϋποθέσεις του καταλογισµού δεν συντρέχουν, αν τα λαθραία βιοµηχανοποιηµένα καπνά εκλάπησαν από τρίτους ή διέφυγαν της κατοχής της επιχείρησης από λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση κλοπής, η
επιχείρηση οφείλει να αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή της και να προσκοµίσει τουλάχιστον αντίγραφο της µήνυσης που υπέβαλε
για το αδίκηµα της κλοπής, πριν από την κατάσχεση της
παραγράφου 2, καθώς και αντίγραφο της καταχώρησης
του περιστατικού της κλοπής στο βιβλίο συµβάντων της
αρµόδιας αστυνοµικής αρχής. Σε περίπτωση λόγου ανώτερης βίας, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκοµίσει,
τουλάχιστον, βεβαίωση της αρµόδιας για την αντιµετώπισή του δηµόσιας αρχής, ότι συνέβη το περιστατικό και
η απώλεια των βιοµηχανοποιηµένων καπνών. Εάν µεταγενέστερα µε αµετάκλητη ποινική απόφαση ή αµετάκλητο βούλευµα αποδειχθεί ότι δεν έλαβε χώρα η ανωτέρω
κλοπή, αναβιώνει η υποχρέωση της επιχείρησης να καταβάλει τα καταλογισθέντα ποσά για τα λαθραία βιοµηχανοποιηµένα καπνά της που είχαν κατασχεθεί. Κατά το
χρονικό διάστηµα από τη διάπραξη της παράβασης µέχρι
να καταστεί αµετάκλητη η ποινική απόφαση ή το βούλευµα, αναστέλλεται η παραγραφή του δικαιώµατος του
Δηµοσίου να εκδώσει την καταλογιστική πράξη.
7. Τα ποσά που καταλογίζονται κατά τα ανωτέρω δεν
έχουν το χαρακτήρα του διοικητικού προστίµου ή της
ποινικής κύρωσης αλλά επιβάλλονται ως αποζηµίωση οφειλόµενη στο πλαίσιο αντικειµενικής ευθύνης έναντι
του Ελληνικού Δηµοσίου για το γεγονός της εκτροπής
των βιοµηχανοποιηµένων καπνών της επιχείρησης στο
παράνοµο εµπόριο, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα επιχείρησης, ακόµη και εάν η επιχείρηση είχε συµµορφωθεί από κάθε άποψη προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις ισχύουσες τελωνειακές διατάξεις.
Η καταβολή των ανωτέρω πληρωµών ουδόλως εµποδίζει την κατά τις κείµενες διατάξεις έρευνα και τον κολασµό τυχόν λαθρεµπορικών παραβάσεων που έλαβαν χώρα σε σχέση µε την ποσότητα βιοµηχανοποιηµένων καπνών που κατασχέθηκαν.
8. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα της διαδικασίας της δειγµατο-

ληψίας, της διαδικασίας της χηµικής εξέτασης των δειγµάτων, της οριστικοποίησης των αποτελεσµάτων της χηµικής εξέτασης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτοµέρειας
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.».
Άρθρο 111
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ
1. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ
(ν. 2859/2000, Α΄ 248) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατ’ εξαίρεση, στις πιο κάτω περιπτώσεις, ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται:
α) Για τις πράξεις παράδοσης αγαθών, που αναφέρονται στο άρθρο 7, καθώς και για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, που αναφέρονται στην περίπτωση α΄
του άρθρου 12, η τρέχουσα τιµή αγοράς των αγαθών ή
παρόµοιων αγαθών ή, αν δεν υπάρχει τιµή αγοράς, το
κόστος των αγαθών, κατά το χρόνο πραγµατοποίησης
των πράξεων αυτών.
β) Για τις προβλεπόµενες από τις περιπτώσεις α΄ και
β΄ του άρθρου 9 παροχές υπηρεσιών, το σύνολο των εξόδων που αναλογούν στην εκτέλεση της παροχής των
υπηρεσιών αυτών.
γ) Για την παροχή υπηρεσιών, που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 9, για την ανταλλαγή
αγαθών, καθώς και για κάθε περίπτωση που η αντιπαροχή δεν συνίσταται σε χρήµα, η κανονική αξία τους.
δ) Για την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, µεταξύ συγγενικών ή/και συνδεδεµένων προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο ν. 4172/2013, η κανονική
αξία, στις περιπτώσεις που η αντιπαροχή είναι κατώτερη
αυτής, υπό την προϋπόθεση πως είτε ο προµηθευτής είτε ο λήπτης δεν έχουν πλήρες δικαίωµα έκπτωσης.
Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται
από το φόρο στο εσωτερικό της χώρας και ο προµηθευτής δεν έχει πλήρες δικαίωµα έκπτωσης.
ε) Για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 6, ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται το τίµηµα που έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές ο υποκείµενος από
τον αγοραστή, τον λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξηµένο µε οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται µε τις πράξεις
αυτές.
Για τις παραδόσεις ακινήτων στον κύριο του οικοπέδου που αναθέτει σε εργολάβο την ανέγερση οικοδοµής
µε το σύστηµα της αντιπαροχής, ως φορολογητέα αξία
λαµβάνεται η αξία των κτισµάτων που παραδίδονται σε
αυτόν, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η αξία του ιδανικού
µεριδίου του οικοπέδου που αντιστοιχεί σε αυτά. Η αξία
αυτή δεν µπορεί να είναι µικρότερη από την αξία των ποσοστών του οικοπέδου που µεταβιβάζονται από τον κύριο του οικοπέδου στον εργολάβο κατασκευαστή ή στον
από αυτόν υποδεικνυόµενο τρίτο.
Σε περίπτωση διαχωρισµού της επικαρπίας από την κυριότητα, η αξία της επικαρπίας προσδιορίζεται σε ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα
Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και
Κερδών από Λαχεία που κυρώθηκε µε το ν. 2961/2001
(Α΄ 266), όπως ισχύει.
στ) Για τις περιπτώσεις πλειστηριασµού ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται το εκπλειστηρίασµα.
Ως «κανονική αξία», για την εφαρµογή των περιπτώ-
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σεων γ΄ και δ΄, θεωρείται το συνολικό ποσό το οποίο αυτός που αποκτά αγαθά ή λαµβάνει υπηρεσίες, ευρισκόµενος στο ίδιο στάδιο εµπορίας µε το στάδιο κατά το οποίο πραγµατοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών, θα έπρεπε να καταβάλει κατά το
χρόνο της εν λόγω παράδοσης ή παροχής σε ανεξάρτητο προµηθευτή αγαθού ή πάροχο υπηρεσίας στο εσωτερικό της χώρας, υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού,
προκειµένου να αποκτήσει το εν λόγω αγαθό ή την υπηρεσία.
Εάν δεν µπορεί να διαπιστωθεί ανάλογη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, η «κανονική αξία», για την
εφαρµογή των περιπτώσεων γ΄ και δ΄, δεν µπορεί να είναι κατώτερη της τιµής της αγοράς των αγαθών αυτών ή
παρόµοιων αγαθών ή ελλείψει τιµής αγοράς, του κόστους των αγαθών κατά το χρόνο της παράδοσης και
προκειµένου περί υπηρεσιών, από το συνολικό κόστος
που συνεπάγεται για τον υποκείµενο στο φόρο η παροχή
των υπηρεσιών.»
2. Το άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δύνανται να απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής δήλωσης και καταβολής του φόρου υποκείµενοι, οι οποίοι, κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος,
πραγµατοποίησαν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2, χωρίς το φόρο
προστιθέµενης αξίας, αξίας µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ.
Δεν λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό της αξίας αυτής οι µεταβιβάσεις ενσώµατων ή άυλων αγαθών
επένδυσης, καθώς και οι απαλλασσόµενες πράξεις χωρίς δικαίωµα έκπτωσης. Επίσης, δύνανται να απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής του φόρου υποκείµενοι κατά το χρόνο έναρξης
των εργασιών τους.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν έχουν εφαρµογή:
α) στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος,
β) στους υποκείµενους στο φόρο που δεν είναι εγκαταστηµένοι στο εσωτερικό της χώρας,
γ) στην παράδοση καινούργιου µεταφορικού µέσου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 28.
3. Οι υποκείµενοι που δεν υπερβαίνουν το όριο του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 και επιθυµούν να ενταχθούν στο απαλλασσόµενο καθεστώς, υποβάλλουν
δήλωση µεταβολών εντός τριάντα (30) ηµερών από την
έναρξη του φορολογικού έτους µε ηµεροµηνία µεταβολής την έναρξη του φορολογικού έτους.
Οι ανωτέρω προθεσµίες για την ένταξη στο απαλλασσόµενο καθεστώς είναι ανατρεπτικές.
4. Αν ο υποκείµενος στο φόρο ασκεί τη δραστηριότητά
του για χρονικό διάστηµα µικρότερο του έτους, προκειµένου να κριθεί αν µπορεί να απαλλαγεί κατά το επόµενο φορολογικό έτος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, γίνεται αναγωγή της αξίας των παραδόσεων
αγαθών ή των παροχών υπηρεσιών που πραγµατοποιεί
κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, σε ετήσια βάση.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, ο υποκείµενος στο φόρο εφαρµόζει υποχρεωτικά το κανονικό καθεστώς για τις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που ακολουθούν, αρχής γενοµένης από την πράξη παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών µε την οποία πραγµατοποιείται η υπέρβαση του ορίου αυτού και για το σύνολο της α-

ξίας της πράξης αυτής, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της δήλωσης µεταβολών.
6. Οι υποκείµενοι που απαλλάσσονται µπορούν να µεταταχθούν στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου
εντός τριάντα (30) ηµερών από την έναρξη του επόµενου φορολογικού έτους.
Η ανωτέρω προθεσµία για την ένταξη στο κανονικό
καθεστώς είναι ανατρεπτική.
7. Αν υποκείµενος µετατάσσεται, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, από το ένα καθεστώς στο άλλο, τα αποθέµατα
των εµπορεύσιµων αγαθών, τα οποία υπάρχουν κατά την
τελευταία ηµέρα πριν τη µετάταξη, απογράφονται υποχρεωτικά ανά ισχύοντα συντελεστή φόρου, αποτιµώνται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και υπάρχει υποχρέωση απόδοσης του φόρου που έχει εκπεσθεί για
τα αποθέµατα, όταν ο υποκείµενος µετατάσσεται από το
κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόµενο και δικαίωµα
έκπτωσης, αντίστοιχα, όταν µετατάσσεται από το απαλλασσόµενο στο κανονικό καθεστώς.
8. Σε κάθε περίπτωση µετάταξης, ο υποκείµενος υποχρεούται να συντάσσει απογραφή των αγαθών επένδυσης, για τα οποία δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διακανονισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33.
Τα εν λόγω αγαθά αποτιµώνται στην αξία κτήσης αυτών, η οποία προσαυξάνεται µε τις δαπάνες βελτίωσης
και επέκτασης, εκτός από τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης. Οι µετατασσόµενοι υποκείµενοι, για τον εναποµένοντα χρόνο του διακανονισµού, έχουν δικαίωµα
έκπτωσης του φόρου ή, κατά περίπτωση, υποχρέωση
διακανονισµού και καταβολής του φόρου, ανάλογα µε το
εάν πρόκειται για µετάταξη από το απαλλασσόµενο στο
κανονικό καθεστώς ή αντίστροφα.
9. Για τα απογραφόµενα αγαθά, που προβλέπουν οι
διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 7 και 8, υποβάλλεται, µέσα σε δύο (2) µήνες από τη µετάταξη, δήλωση που περιλαµβάνει την αξία των αποθεµάτων κατά συντελεστή φόρου και το φόρο που αναλογεί.
Για τους υποκείµενους που µετατάσσονται στο κανονικό καθεστώς ο φόρος αυτός εκπίπτεται µε την προβλεπόµενη από το άρθρο 38 δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής
περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση αποθεµάτων. Για τους υποκείµενους που µετατάσσονται στο απαλλασσόµενο καθεστώς, η δήλωση για την απόδοση
του φόρου υποβάλλεται εντός ενός µήνα από την υποβολή της δήλωσης του πρώτου εδαφίου.
10. Οι υποκείµενοι της παραγράφου 1, στις περιπτώσεις που σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, αναγράφουν σε αυτά την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέµενης αξίας-απαλλαγή µικρών επιχειρήσεων» και
δεν δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο των εισροών τους.
11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν από
1.1.2019.
Άρθρο 112
Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)
1.α. Οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10
του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) αντικαθίστανται ως εξής:
«δ. Η Φορολογική Διοίκηση απαιτεί εγγύηση από οποι-
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οδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα
που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητα επιχειρηµατικού περιεχοµένου, εάν:
i) το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, οποτεδήποτε κατά το
τρέχον και τα προηγούµενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλωσης έναρξης, φορολογικά έτη, πτώχευσε
ή κατέστη εν γένει αφερέγγυο ή υπήρξε διευθυντής,
πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύµβουλος ή πρόσωπο εντεταλµένο στη διοίκηση νοµικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν «συνδεδεµένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. µε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο, είτε
ii) µέτοχος µε ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%) ή εταίρος ή µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου ή της νοµικής
οντότητας υπήρξε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα
προηγούµενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλωσης έναρξης, φορολογικά έτη, διευθυντής, πρόεδρος,
διαχειριστής, διευθύνων σύµβουλος ή πρόσωπο εντεταλµένο στη διοίκηση νοµικού προσώπου ή οντότητας ή
ήταν «συνδεδεµένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2 του
Κ.Φ.Ε. µε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν εν γένει αφερέγγυα
κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο,
και η πτώχευση ή άλλη αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσµα να οφείλεται στη Φορολογική Διοίκηση, κατά το
χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης, συνολική βασική
ληξιπρόθεσµη φορολογική οφειλή από φόρο εισοδήµατος, φόρο προστιθέµενης αξίας, παρακρατούµενους φόρους µισθωτών υπηρεσιών και πρόστιµα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Εξαιρούνται ληξιπρόθεσµες φορολογικές οφειλές, οι οποίες κατά την υποβολή
της δήλωσης τελούν σε αναστολή που έχει χορηγηθεί
µε προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόµου, καθώς και οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής, η οποία τηρείται και έχουν καταβληθεί
τουλάχιστον τρεις (3) δόσεις αυτής.
Ως αφερέγγυο, για την εφαρµογή του παρόντος, πρόσωπο, πλέον αυτού που πτώχευσε, νοείται και κάθε πρόσωπο που έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης εν λειτουργία, σε διαδικασία εξυγίανσης, σε ειδική
διαχείριση του άρθρου 68 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246), καθώς και κάθε πρόσωπο που έχει υπαχθεί στη ρύθµιση
του ν. 3869/2010. Εξαιρούνται νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, αµιγείς ή µεικτές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και των συνδέσµων δήµων, δηµόσιοι
οργανισµοί, καθώς και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό
(50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους ή
τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος.
ε. Η εγγύηση, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄, απαιτείται µόνο µετά από απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης,
από την οποία προκύπτει, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω περίπτωσης δ΄ και µε την οποία προσδιορίζεται το ύψος της εγγύησης. Η Φορολογική Διοίκηση οφείλει να κοινοποιεί στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
στη νοµική οντότητα που υποβάλλει τη δήλωση την απαίτηση για παροχή εγγύησης. Στην περίπτωση αυτή η
έναρξη στο φορολογικό µητρώο ολοκληρώνεται µόνο

µετά την παροχή της αιτηθείσας εγγύησης. Εάν µε την
υποβολή της δήλωσης έναρξης υποβάλλεται ταυτόχρονα και δήλωση εγγραφής, η εγγραφή του φορολογούµενου στο φορολογικό µητρώο ολοκληρώνεται µόνο µετά
την παροχή της αιτηθείσας εγγύησης.
Το ύψος της εγγύησης προσδιορίζεται λαµβάνοντας
υπ’ όψιν ενδεικτικά το ύψος των ληξιπρόθεσµων οφειλών της ανωτέρω περίπτωσης δ΄, καθώς και τη νοµική
µορφή του υποβάλλοντος τη δήλωση προσώπου.
Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων ορίζονται το είδος, η διάρκεια, το ύψος και η διαδικασία κατάθεσης της εγγύησης, οι περιπτώσεις κατάπτωσης αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παρούσας παραγράφου.»
β. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Η δήλωση για την πραγµατοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών υποβάλλεται πριν την πραγµατοποίηση
της πρώτης συναλλαγής».
γ. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3
του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 καταργείται.
2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 11 του
ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Για τα φυσικά πρόσωπα, που προβαίνουν σε νέα έναρξη εργασιών και κατά την άσκηση προηγούµενης
δραστηριότητας επιχειρηµατικού περιεχοµένου ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου τους είχε ανασταλεί ή πληρούνται οι προϋποθέσεις αναστολής αυτού, σε εφαρµογή των οριζοµένων στην περίπτωση α΄ της παραγράφου
4 του παρόντος άρθρου, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης.
Το ύψος της εγγύησης προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το ύψος της φοροδιαφυγής, το λόγο της αναστολής και την τυχόν υποτροπή, µε ελάχιστο ποσό εγγύησης τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
Η εν λόγω εγγύηση καταπίπτει αυτοδικαίως σε περίπτωση νέας αναστολής χρήσης του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στην περίπτωση που
νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα υποβάλλει δήλωση
έναρξης και µέτοχος µε ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%) ή εταίρος ή µέλος
του Διοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου ή
της νοµικής οντότητας, που υποβάλλει τη δήλωση:
i) υπήρξε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούµενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλωσης,
φορολογικά έτη, διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής,
διευθύνων σύµβουλος ή πρόσωπο εντεταλµένο στη διοίκηση νοµικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν «συνδεδεµένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. µε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, του οποίου ο
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου είχε ανασταλεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου
4, ή
ii) άσκησε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούµενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλωσης,
φορολογικά έτη, ως φυσικό πρόσωπο, δραστηριότητα επιχειρηµατικού περιεχοµένου και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του είχε ανασταλεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4, ή
iii) άσκησε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούµενα πέντε (5) φορολογικά έτη πριν την υποβολή της
δήλωσης, ως νοµικό πρόσωπο, δραστηριότητα επιχειρη-
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µατικού περιεχοµένου και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του είχε ανασταλεί, σύµφωνα µε την ανωτέρω
περίπτωση α΄ της παραγράφου 4.»
3. Οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 σχετικά µε την απαίτηση κατάθεσης εγγύησης έχουν εφαρµογή από την
1.1.2019 και µετά.
Άρθρο 113
Τροποποίηση Παραρτήµατος του ν. 4389/2016
Στο τέλος του Παραρτήµατος Στ΄ του ν. 4389/2016 (Α΄
94) προστίθεται στοιχείο µε αριθµό 9, ως εξής:
«9. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.».
Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την
1.7.2018.
Άρθρο 114
Τροποποίηση των νόµων 4172/2013 και 3864/2010
1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 27Α του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν το δικαίωµα µετατροπής των τίτλων σε κοινές µετοχές ή συνεταιριστικές µερίδες πιστωτικών ιδρυµάτων
ασκείται από το Ελληνικό Δηµόσιο, η κυριότητα των εν
λόγω κοινών µετοχών ή συνεταιριστικών µερίδων περιέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγµα στο Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.»
2. Μετά την περίπτωση ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 3864/2010 (Α΄ 119) προστίθεται περίπτωση η΄, ως εξής:
«η) Ασκεί τα δικαιώµατα του µετόχου που απορρέουν
από τη µεταβίβαση σε αυτό των κοινών µετοχών ή συνεταιριστικών µερίδων πιστωτικών ιδρυµάτων, σύµφωνα µε
το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 27Α του
ν. 4172/2013, όπως τα δικαιώµατα αυτά ορίζονται στον
παρόντα νόµο και στις συµφωνίες-πλαίσιο της προηγούµενης περίπτωσης ζ΄, σε συµµόρφωση µε τους κανόνες
για τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταµείου και
µε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών
ενισχύσεων και ανταγωνισµού. Η προηγούµενη περίπτωση ζ΄ εφαρµόζεται αναλόγως και για τις µετοχές ή
µερίδες της παρούσας.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του
ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Ταµείο εδρεύει στην Αθήνα και η διάρκειά του ορίζεται µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2022.»
4. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τις κοινές µετοχές ή συνεταιριστικές µερίδες που
περιέρχονται στο Ταµείο, σύµφωνα µε τη διάταξη του
τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 27Α του
ν. 4172/2013, το Ταµείο σχηµατίζει ειδικό αποθεµατικό, ισόποσο µε την αξία αποτίµησής τους κατά τη µεταβίβασή τους σε αυτό.»
5. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τα κάθε είδους έσοδα που συνδέονται µε τις κοινές µετοχές ή συνεταιριστικές µερίδες που περιέρχονται στο Ταµείο, δυνάµει των
διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, δύναται να επενδύονται µόνο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 11ζ του

ν. 2469/1997.»
6. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 3864/2010 διαγράφεται η φράση «είτε σύµφωνα µε
την παράγραφο 5 του άρθρου 7, όταν έχει λάβει χώρα
διαδικασία βιβλίου προσφορών είτε σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις».
7. Στο άρθρο 12 του ν. 3864/2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Κάθε είδους έσοδα που λαµβάνει το Ταµείο και
συνδέονται µε τις κοινές µετοχές ή συνεταιριστικές µερίδες πιστωτικών ιδρυµάτων, οι οποίες περιήλθαν σε αυτό σύµφωνα µε τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της
παρ. 6 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά των µερισµάτων, της διανοµής κερδών, του τιµήµατος από την τυχόν πώλησή τους, καθώς
και του προϊόντος της εκκαθάρισης των ως άνω πιστωτικών ιδρυµάτων, τηρούνται σε ειδικό λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, διαφορετικό από αυτόν της παραγράφου 6, και µεταφέρονται στο
σύνολό τους, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν τόκων,
στο Ελληνικό Δηµόσιο, ανεξάρτητα από το αν υφίσταται
διανεµητέο κέρδος, µετά από αίτηµα του Υπουργού Οικονοµικών. Το Ταµείο οφείλει να ενηµερώνει αµελλητί
τον Υπουργό Οικονοµικών κάθε φορά που πραγµατοποιείται πίστωση ποσών στον ως άνω ειδικό λογαριασµό. Τα
έσοδα της παρούσας παραγράφου δεν περιλαµβάνονται
στα ποσά και τις εισπράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6.»
Άρθρο 115
Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) η
φράση «ή το κέντρο των ζωτικών του συµφερόντων ήτοι
τους προσωπικούς ή οικονοµικούς ή κοινωνικούς δεσµούς του» αντικαθίσταται µε τη φράση «ή το κέντρο
των ζωτικών του συµφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς,
οικονοµικούς και κοινωνικούς δεσµούς του».
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 4172/2013 προστίθενται τρία νέα εδάφια, ως εξής:
«Όταν το πραγµατικό εισόδηµα των φορολογουµένων
δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκµαρτό
τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ
και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηµατική δραστηριότητα
για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης
εργασιών ή ατοµική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδηµα αυτό, εξαιρουµένου του εισοδήµατος από κεφάλαιο
και από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίων, φορολογούνται σύµφωνα µε
την παρούσα παράγραφο και την παράγραφο 1 του άρθρου 16. Εάν το πραγµατικό εισόδηµα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 29. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για τους
φορολογούµενους που διέκοψαν την επιχειρηµατική
τους δραστηριότητα, για το εισόδηµα που απέκτησαν
µετά τη διακοπή της.»
3.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, οι λέξεις «το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όπως ισχύει» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τα λογιστικά πρότυ-
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πα που προβλέπονται στην ελληνική νοµοθεσία».
β. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «επιχειρηµατική συναλλαγή» θεωρείται κάθε µεµονωµένη
πράξη µε την οποία πραγµατοποιείται συναλλαγή ή και η
συστηµατική διενέργεια πράξεων στην οικονοµική αγορά µε σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις οµοειδείς
συναλλαγές που λαµβάνουν χώρα εντός ενός εξαµήνου
θεωρούνται συστηµατική διενέργεια πράξεων. Η διάταξη
του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται για τους
τίτλους του άρθρου 42 που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη ή µη αγορά ή πολυµερή
µηχανισµό διαπραγµάτευσης, συµπεριλαµβανοµένης και
της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηµατιστηρίου Αθηνών,
ή για τα οµόλογα που εκδίδονται από εισηγµένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά οµόλογα. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να προβλέπεται η εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου και σε κάθε άλλη
ρυθµιζόµενη αγορά ή άλλους τίτλους. Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η περίοδος του δεύτερου εδαφίου είναι δύο (2) έτη. Δεν λαµβάνεται υπόψη
κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική
δραστηριότητα, η πράξη πώλησης περιουσιακού στοιχείου από φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία
κληρονοµιάς ή µε χαριστική αιτία από συγγενείς µέχρι
δεύτερου βαθµού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.»
γ. Στο άρθρο 21 του ν. 4172/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Για τις ανάγκες εφαρµογής της παραγράφου 3, ως
µεµονωµένη πράξη νοείται η µεταβίβαση περιουσιακού
στοιχείου, η οποία δεν εµπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 41 ή 42.»
4. Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Η παροχή αµοιβών σε χρήµα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκηµα,».
5.α. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του
ν. 4172/2013, η φράση «χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης»
αντικαθίσταται µε τη φράση «χρηµατοδοτικής µίσθωσης
κατά την έννοια του ν. 4308/2014, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο αυτόν».
β. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 καταργείται.
γ. Στον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του
ν. 4172/2013:
i. διαγράφονται οι λέξεις «(εσωτερικές εµπορευµατικές µεταφορές)»,
ii. η περίπτωση «Μέσα µαζικής µεταφοράς, περιλαµβανοµένων αεροσκαφών, σιδηροδροµικών συρµών, πλοίων
και σκαφών» αντικαθίσταται από τις λέξεις «αεροσκάφη,
σιδηροδροµικοί συρµοί, πλοία και σκάφη».
6. Η παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση που µεταβληθεί η άµεση ή έµµεση
συµµετοχή ή τα δικαιώµατα ψήφου σε ένα νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα άνω του ποσοστού τριάντα τρία
τοις εκατό (33%) εντός ενός φορολογικού έτους και παράλληλα γίνει, µέσα στο ίδιο ή/και το επόµενο φορολογικό έτος από αυτό που συντελέσθηκε η µεταβολή της

συµµετοχής ή των δικαιωµάτων ψήφου, αλλαγή της δραστηριότητας της εταιρείας στην οποία αποκτάται η συµµετοχή ή τα δικαιώµατα ψήφου, σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του κύκλου εργασιών της σε
σχέση µε το αµέσως προηγούµενο φορολογικό έτος από
τη µεταβολή της συµµετοχής ή των δικαιωµάτων ψήφου,
οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν έχουν εφαρµογή.»
7. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ του άρθρου 32 του
ν. 4172/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«, καθώς και οι καταβολές που πραγµατοποιούνται για
τα ασφαλιστικά επενδυτικά συµβόλαια, κατά το µέρος
που αποτελούν επενδυτικό προϊόν.»
8. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 του
ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, το τεκµαρτό εισόδηµα του προηγούµενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας µέχρι διακόσια τετραγωνικά µέτρα (200 τ.µ.), προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες, καθώς και το τεκµαρτό εισόδηµα
που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης
ακινήτων στο Ελληνικό Δηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου απαλλάσσονται από το φόρο.»
9. Στην παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013, µετά
το τρίτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Ως τιµή κτήσης για τίτλους που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονοµικής διαδοχής ή µεταβίβασης µε χαριστική
αιτία, λαµβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε
ο φόρος κληρονοµιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν.»
10. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 43Α του
ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης απαλλάσσονται τα τεκµαρτά εισοδήµατα που προκύπτουν: α)
από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας µέχρι διακόσια τετραγωνικά µέτρα (200 τ.µ.), προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες και β)
από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.»
11. Στο άρθρο 47 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισµούς που
εκµεταλλεύονται αεροσκάφη ή πλοία υπό ξένη σηµαία η
διαχείριση των οποίων δεν γίνεται από την Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 27/1975, λογίζεται ότι προκύπτει στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο το κέρδος από τη µεταφορά επιβατών, εµπορευµάτων
και λοιπών πραγµάτων γενικά από ελληνικούς αερολιµένες και λιµένες και µέχρι το λιµένα προορισµού ή µέχρι
τον αλλοδαπό αερολιµένα ή λιµένα επιβίβασης των επιβατών ή µεταφόρτωσης των εµπορευµάτων και λοιπών
πραγµάτων σε αεροσκάφος ή πλοίο άλλης αλλοδαπής επιχείρησης. Το κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα προσδιορίζεται ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
στα ακαθάριστα έσοδα.»
12. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 60 του
ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά, στις καθαρές αµοιβές που καταβάλλονται σε
αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισµένου χρόνου αλλά διάρκειας µικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις
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διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1545/1985, διενεργείται
παρακράτηση φόρου µε συντελεστή πέντε τοις εκατό
(5%.).»
13.α. Στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4172/2013 οι
λέξεις «στο Παράρτηµα της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α΄
της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε.».
β. Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ.
2 του άρθρου 63 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «Ι Μέρος Α»
διαγράφονται.
γ. Στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ.
2 του άρθρου 63 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «Παράρτηµα
Ι Μέρος Β΄» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «άρθρο 3».
14. Στο άρθρο 64 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Σε περίπτωση που νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά
σε απλογραφικά, τα µη διανεµηθέντα κέρδη του νοµικού
προσώπου ή της νοµικής οντότητας, κατά περίπτωση, όπως αυτά εµφανίζονται κατά το χρόνο αλλαγής της κατηγορίας βιβλίων, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου µε
το συντελεστή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού. Ο οφειλόµενος φόρος αποδίδεται εφάπαξ µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από τη λήξη
του φορολογικού έτους µέχρι το οποίο τα βιβλία τηρούνταν µε τη διπλογραφική µέθοδο. Τα οριζόµενα στα
προηγούµενα εδάφια ισχύουν και όταν ανώνυµη εταιρεία, εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία µετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία,
µε αποτέλεσµα να αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλόµενος φόρος αποδίδεται εφάπαξ µέχρι το τέλος
του δεύτερου µήνα από την ολοκλήρωση της µετατροπής.»
15. Η παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Μη συνεργάσιµα κράτη είναι εκείνα που δεν είναι
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή
τους, σχετικά µε τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των
πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα, έχει εξεταστεί από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και δεν έχει χαρακτηριστεί «ως σε µεγάλο
βαθµό συµµορφούµενη», και τα οποία:
α) δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρµόζουν µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής στο φορολογικό
τοµέα ή δεν έχουν υπογράψει την Κοινή Σύµβαση Συµβουλίου της Ευρώπης – ΟΟΣΑ για αµοιβαία διοικητική
συνδροµή σε φορολογικά θέµατα και
β) δεν έχουν δεσµευθεί για αυτόµατη ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών µε έναρξη το έτος 2018,
το αργότερο.»
16.α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 67 του
ν. 4172/2013 οι λέξεις «µε τα άρθρα 31 και 32» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µε το άρθρο 32».
β. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 67 του
ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούµενων που συµµετέχουν σε νοµικά
πρόσωπα και νοµικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε δύο (2) ισόποσες διµηνιαίες δόσεις,

από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Σεπτεµβρίου και η δεύτερη µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Νοεµβρίου κάθε
έτους.»
17.α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 68 του
ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για τα µερίσµατα που εισπράττει ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα από ηµεδαπό ή αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα µε έδρα σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, από το ποσό
του φόρου εκπίπτει το ποσό του αναλογούντος φόρου
εισοδήµατος κατά το µέρος που αφορά στα διανεµόµενα
κέρδη του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας
που προβαίνει στη διανοµή, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του µερίσµατος.»
β. Στο άρθρο 68 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Υποβάλλεται ειδική δήλωση απόδοσης του φόρου
για τα κέρδη των επιχειρήσεων της παρ. 8 του άρθρου
47 του ν. 4172/2013 µε εφάπαξ καταβολή αυτού. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται πριν από τον απόπλου του υπό
ξένη σηµαία πλοίου από τον ελληνικό λιµένα. Στην περίπτωση αυτή µε ευθύνη της αλλοδαπής επιχείρησης απαιτείται βεβαίωση της αρµόδιας για το λιµένα αναχώρησης
του πλοίου Δ.Ο.Υ., περί καταβολής του φόρου που αναλογεί στα κέρδη που προκύπτουν από την παρ. 8 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 και προσκόµιση αυτής στην αρµόδια λιµενική αρχή για τη χορήγηση της άδειας απόπλου του πλοίου.
Για κέρδη από εκµετάλλευση αεροσκαφών για τις αναχωρήσεις αυτών από ελληνικούς αερολιµένες που λαµβάνουν χώρα κάθε µήνα, υποβάλλεται δήλωση απόδοσης του φόρου που αναλογεί σε αυτά, µε ευθύνη της αλλοδαπής επιχείρησης, µέχρι και την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του επόµενου µήνα.»
18. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του
ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
«Όταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, το προς βεβαίωση ποσό της
παραγράφου αυτής περιορίζεται στο µισό.»
19.α. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3α, 3β, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 11, 15, 17 και 18 εφαρµόζονται από το φορολογικό έτος 2018 και επόµενα.
β. Οι διατάξεις της παραγράφου 3γ εφαρµόζονται από
το φορολογικό έτος 2019 και επόµενα.
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 ισχύουν από
1.1.2014.
Άρθρο 116
Προσθήκη άρθρων 71Δ και 71Ε στο ν. 4172/2013
Μετά το άρθρο 71Γ του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθενται άρθρα 71Δ και 71Ε, ως εξής:
«Άρθρο 71Δ
Κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης
1. Οι εργοδοτικές εισφορές για τη δηµιουργία νέων
θέσεων εξαρτηµένης εργασίας πλήρους απασχόλησης
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εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, των
νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων προσαυξηµένες κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και µέχρι το
14πλάσιο του κατώτατου µισθού άγαµου µισθωτού άνω
των είκοσι πέντε (25) ετών ανά θέση εργασίας, εφόσον
προκύπτει αθροιστικά:
α) αύξηση του αριθµού των απασχολουµένων κατά το
οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση µε το µέσο όρο του
προηγούµενου έτους και
β) αύξηση της µισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση µε αυτήν του προηγούµενου
έτους.
Για τον υπολογισµό των περιπτώσεων α΄ και β΄ δεν
προσµετρώνται: α) η συνταξιοδότηση εργαζοµένου, β) η
καταγγελία σύµβασης κατόπιν υποβολής µήνυσης από
τον εργοδότη σε εργαζόµενο της επιχείρησης για αξιόποινη πράξη που τέλεσε κατά την άσκηση της εργασίας
του, γ) η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζοµένου και δ) η
αδυναµία ανανέωσης της άδειας διαµονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπού εργαζοµένου.
2.α. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται για νέους έως τριάντα (30) ετών και για µακροχρόνια άνεργους που είναι
εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕΔ.
β. Σε συνδεδεµένα πρόσωπα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος νόµου, το κίνητρο χορηγείται άπαξ
για κάθε εργαζόµενο.
3. Η παράγραφος 1 έχει εφαρµογή, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και σε περίπτωση µετατροπής
συµβάσεων µερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου, σε συµβάσεις
εξαρτηµένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.
4. Η προσαύξηση της παραγράφου 1, εκτός από το έτος πρόσληψης ή µετατροπής της σύµβασης σε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, χορηγείται και για τέσσερα (4) επιπλέον συναπτά έτη, υπό
την προϋπόθεση ότι ο µέσος όρος του αριθµού των απασχολουµένων και η µισθολογική δαπάνη εκάστου έτους
δεν έχουν µειωθεί σε σχέση µε εκείνα του προηγούµενου έτους, εφαρµοζόµενων των όσων ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία, ο
τρόπος υπολογισµού του µέσου όρου απασχόλησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
των προηγούµενων παραγράφων.
6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7 του
άρθρου 73 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58).
Άρθρο 71Ε
Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής
οπτικοακουστικών έργων
1. Από το φορολογητέο εισόδηµα φυσικού ή νοµικού
προσώπου ή νοµικής οντότητας που είναι υποκείµενο
φόρου στην Ελλάδα, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 3
του παρόντος νόµου και επενδύει σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων, κατά την έννοια των διατάξεων του
άρθρου 20 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116), αφαιρείται το 30%
των επιλέξιµων δαπανών, καθενός οπτικοακουστικού έργου, εφόσον αυτές πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα.

2. Στις περιπτώσεις συµπαραγωγών το ποσό που αφαιρείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, υπολογίζεται αναλόγως του ποσοστού συµµετοχής του φυσικού ή νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας στην παραγωγή.
3. Στις διατάξεις της παραγράφου 1 δεν υπάγονται επενδύσεις κατά το µέρος του ποσού που προέρχεται από χορηγίες που λήφθηκαν για τη χρηµατοδότηση της
παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.
4. Το ποσοστό της αφαίρεσης των δαπανών από το
φορολογητέο εισόδηµα της παραγράφου 1 µαζί µε άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα για το ίδιο οπτικοακουστικό έργο, δεν µπορούν να ξεπερνούν το 50% του κόστους παραγωγής του έργου αυτού.
5. Εάν προκύψουν ζηµίες µετά την αφαίρεση του ποσοστού της παραγράφου 1, η ζηµία αυτή µεταφέρεται µε
βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος νόµου.
6. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου το φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα καταβάλλει το
χρηµατικό ποσό, µε το οποίο επιθυµεί να ενισχύσει την
παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, σε ειδικό λογαριασµό επ' ονόµατι του έργου που επιθυµεί να ενισχύσει.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και
Πολιτισµού και Αθλητισµού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται οι επιλέξιµες δαπάνες, οι κατηγορίες των οπτικοακουστικών έργων, η διαδικασία και ο χρόνος ελέγχου της τήρησης
των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται µε τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων, καθώς επίσης και
οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 9 έως και 13 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010 καταργούνται.»
Άρθρο 117
Τροποποίηση των νόµων 4172/2013 και 3842/2010
1. Στο άρθρο 24 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται
παράγραφος 10, ως εξής:
«10.α. Το συναφές µε την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόµηση νερού κόστος, αποσβένυται µε τους συντελεστές του πίνακα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου προσαυξηµένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%).
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»
2. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 73 του
ν. 3842/2010 καταργούνται.
Άρθρο 118
Ερµηνευτική διάταξη
Οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107),
αναφορικά µε την ισχύ των διατάξεων του π.δ. 315/1999
(Α΄302), νοούνται ως µεταβατικές έως τη θέση σε ισχύ
του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 2 του άρθρου 156
του ν. 4270/2014.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρο 119
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2019-2022
Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022, το οποίο επισυνάπτεται ως
Παράρτηµα στον παρόντα νόµο, αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος του νόµου αυτού και στο οποίο περιλαµβάνονται
για το τρέχον έτος και τα τέσσερα (4) επόµενα έτη, κατά
κύριο λόγο, τα εξής:
- Οι ετήσιοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση, µε πρωτογενές δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα 3,5% του ΑΕΠ για
την περίοδο 2019-2022, µε βάση τη µεθοδολογία της
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης.
- Οι ετήσιοι στόχοι για τους επί µέρους υποτοµείς της
Γενικής Κυβέρνησης.
- Η περιγραφή και αξιολόγηση των µακροοικονοµικών
και δηµοσιονοµικών εξελίξεων και προβλέψεων για τα
δύο (2) προηγούµενα έτη, το τρέχον έτος και τα επόµενα τέσσερα (4) έτη.
- Οι παραδοχές των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών
προβλέψεων (µισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελίξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες
επενδύσεων και δαπάνες τόκων).
- Οι δαπάνες και τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης σε
ενοποιηµένη βάση, καθώς και των επιµέρους υποτοµέων
για τα αντίστοιχα έτη.
- Τα ανώτατα όρια δαπανών της Κεντρικής Διοίκησης
ανά Υπουργείο για την υπό εξέταση περίοδο, µε διακριτή
αναφορά στις ΑΔΑ.
- Οι οροφές της φαρµακευτικής δαπάνης και οι οροφές
των παροχών ασθένειας του ΕΟΠΥΥ για την υπό εξέταση περίοδο.
- Κατώτατο όριο στην ενδιάµεση ανάλωση των ετών
2019-2022.
- Επικαιροποιηµένες παρεµβάσεις του ΜΠΔΣ 20182021, λοιπές παρεµβάσεις ΣΧΔ ενσωµατωµένες στο παρόν ΜΠΔΣ, καθώς και επικαιροποιηµένες εξισορροπητικές παρεµβάσεις.
Δεδοµένου ότι στο ΜΠΔΣ 2019–2022 δεν προβλέπονται δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις που δεν έχουν ήδη
θεσµοθετηθεί, το «βασικό» και το «µετά µέτρων» σενάριο συµπίπτουν.
ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 120
Τροποποίηση των άρθρων 15 και 19 του ν. 4440/2016
1. Στο άρθρο 15 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) «Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας, ασυµβίβαστα κ.λπ.» προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών είναι δυ-

νατή η µεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων για την ολοκλήρωση µετατάξεων ή αποσπάσεων µεταξύ φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του
παρόντος νόµου, από πιστώσεις που εγγράφονται σε
διακριτό Κωδικό Αριθµό Εξόδων του ειδικού φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών.»
2. Στο άρθρο 19 του ν. 4440/2016 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η κάλυψη των δαπανών µισθοδοσίας των αποσπάσεων και µετατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και
των αποσπάσεων και µετατάξεων που προβλέπονται κατά παρέκκλιση του παρόντος νόµου, στις περιπτώσεις
που προκαλείται δαπάνη στο φορέα υποδοχής και αποκλειστικά για υπαλλήλους που προέρχονται από φορείς
εντός Γενικής Κυβέρνησης και για αποφοίτους της
ΕΣΔΔΑ που προέρχονται από φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 121
Ρυθµίσεις για την αξιολόγηση
1. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο έτους 2017, οι
προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 24Α του
ν. 4369/2016 θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο έτους 2017 και πάντως έως τη συνεδρίαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου επιλογής, κατά την οποία εξετάζεται το παραδεκτό των αιτήσεων υποψηφιότητας για
την πλήρωση θέσεων ευθύνης που πληρούνται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007)
ή άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και για τις εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης που
πληρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα ή άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις, για τις οποίες δεν έχει λήξει η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων.
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού
Κώδικα προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα, ο αναπληρωτής του µέλους της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου έχει την
ίδια ιδιότητα µε το τακτικό µέλος και προέρχεται από τον
ίδιο φορέα ή, εφόσον δεν υπάρχει πρόσωπο µε την ίδια
ιδιότητα, από άλλο φορέα.»
ΤΜΗΜΑ ΙΒ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 122
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2019-2022»
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
2019-2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
Ι.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Πίνακας 1.1 Βασικά μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας
(% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές)
2015

2016

2017

2018

ΑΕΠ

-0,3%

Ιδιωτική κατανάλωση

-0,5%

Δημόσια κατανάλωση

1,2%

Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

2019

-0,2%

1,4%

2,0%

2,4%

0,0%

0,1%

0,5%

1,0%

-1,5%

-1,1%

1,2%

0,4%

-0,3%

1,6%

9,6%

11,1%

3,1%

-1,8%

6,8%

5,6%

2020

2021

2022

2,3%

2,1%

1,8%

1,2%

1,2%

1,2%

0,6%

0,4%

0,4%

12,1%

9,4%

7,7%

5,7%

4,6%

4,4%

3,0%

3,0%

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

0,4%

0,3%

7,2%

5,5%

4,4%

4,2%

2,9%

2,9%

Αποπληθωριστής ΑΕΠ

-1,0%

-1,0%

0,7%

0,9%

1,3%

1,6%

1,6%

1,8%

Εν. Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

-1,1%

0,0%

1,1%

0,6%

1,2%

1,3%

1,5%

1,7%

Απασχόληση*

0,7%

0,5%

2,1%

1,7%

1,8%

1,4%

1,0%

0,7%

Ποσοστό ανεργίας*

22,8%

21,7%

19,8%

18,3%

16,7%

15,2%

14,0%

13,1%

Ποσοστό ανεργίας Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

24,9%

23,5%

21,5%

19,9%

18,2%

16,6%

15,4%

14,3%

* * *σε εθνικολογιστική βάση

Προσλήψεις - Αποχωρήσεις περιόδου 2017-2022
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2018-2022

ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Αποχ. Προσλ. Αποχ. Προσλ. Αποχ. Προσλ. Αποχ. Προσλ. Αποχ. Προσλ. Αποχ. Προσλ.
Κανόνας Προσλήψεων

1:4

Α. Κεντρική Διοίκηση

5.646

Β. Λοιποί Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης

2.273

ΟΤΑ (α' & β' βαθμού) και Νομικά
Πρόσωπα ΟΤΑ
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

1.646

5.637

1:3

1:1

1:1

5.703

6.499

5.842

7.088

6.288

5.885

3.052

2.203

767

2.242

977

2.414

2.578

2.321

1.604

635

1.633

541

1.760

1.969

1:1
6.219

Σύνολο
Αποχ.

Σύνολο
Προσλ.

32.759

1:1

6.663

7.850

6.624

31.901

2.378

2.738

3.035

2.702

12.273

9.763

1.733

2.084

2.213

2.057

8.942

7.286

148

119

144

4

145

0

155

145

153

155

196

153

793

457

ΟΑΕΔ

58

2

49

0

51

380

57

51

57

57

73

57

287

545

ΕΟΠΥΥ

10

2

8

0

8

0

9

8

9

9

11

9

44

25

Νομικά Πρόσωπα

170

471

164

128

167

56

180

167

177

180

225

177

913

708

ΔΕΚΟ
Γ. Σύνολο (Α+Β)

241

137

234

0

238

0

254

238

250

254

317

250

1.293

742

7.919

8.689

7.906

7.266

8.084

8.065

8.702

8.463

8.597

9.401

10.885

9.326

44.174

42.521
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ΙΙ.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Α.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

–

ΕΣΟΔΑ

Επικαιροποιημένες παρεμβάσεις του ΜΠΔΣ 2018-2021
Επικαιροποιημένες παρεμβάσεις του ΜΠΔΣ 2018-2021 (σε μικτή βάση) σωρευτικά
(ποσά σε εκατ. ευρώ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
1.

Συνταξιοδοτικές Παρεμβάσεις

2.

Παρεμβάσεις σε Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικά Επιδόματα

3.

Παρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού

2018

2019

2020

2021

2022

59

3.020

5.027

5.316

5.118
2.918

0

2.882

2.967

3.115

59

138

140

143

143

0

0

1.920

2.058

2.058

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (Α+Β)

59

3.020

5.027

5.316

5.118

Α.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (πλην εσόδων Κρατικού
Προϋπολογισμού)

59

3.020

3.107

3.258

3.060

1.

Σύνολο Παρεμβάσεων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης

59

3.020

3.107

3.258

3.060

Συντάξεις (περιλαμβανομένων και Δημοσίου)

0

2.882

2.967

3.115

2.918

1.1

/2

i.

Αναπροσαρμογή στις κύριες συντάξεις λοιπώ ν φορέω ν πλην Δημοσίου

0

1.434

1.282

1.139

1.003

ii.

Αναπροσαρμογή στις κύριες συντάξεις του Δημοσίου

0

1.121

1.085

1.049

1.015

iii.

Περικοπή προσω πικής διαφοράς στις επικουρικές συντάξεις σε % έω ς 18% του ύψους
της καταβαλλόμενης σύνταξης (σωρευτικά λαμβανομένων υπόψη και των περικοπών
έτους 2016)

0

232

225

218

212

iv.

Τιμαριθμική αναπροσαρμογή τω ν κύριω ν συντάξεω ν Δημοσίου και λοιπώ ν φορέω ν
(λόγω αύξησης ΑΕΠ και ΔτΚ) από την 1/1/2022 αντί από την 1/1/2019

0

95

375

709

688

1.2

Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικά Επιδόματα

59

138

140

143

143

Αλλαγή της βάσης υπολογισμού τω ν εισφορώ ν στους ελεύθερους επαγγελματίες από
1/1/2018 με συμπερίληψη τω ν καταβλητέω ν ασφαλιστικώ ν εισφορώ ν στο ετήσιο

59

138

140

143

143

0

0

1.920

2.058

2.058

0

0

1.920

2.058

2.058

i.

φορολογητέο αποτέλεσμα.

Β.
i.

/1

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ
Μείω ση του αφορολογήτου

1/ Ειδικά για το έτος 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος.
2/ Οι επικαιροποιημένες παρεμβάσεις στο ΜΠΔΣ 2019-2022 των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης σε καθαρή βάση κατ' έτος είναι οι εξής:
Σύνολο επικαιροποιημένων παρεμβάσεων του ΜΠΔΣ 2018-2021 Οργανισμών
Κοινωνικής Ασφάλισης σε ΚΑΘΑΡΗ ΒΑΣΗ

Β.

2018

2019

2020

2021

2022

46

2.156

2.231

2.361

2.192

Λοιπές παρεμβάσεις ΣΧΔ ενσωματωμένες στο ΜΠΔΣ 2019-2022
Λοιπές παρεμβάσεις ΣΧΔ ενσωματωμένες στο ΜΠΔΣ 2019-2022 (σε μικτή βάση) σωρευτικά
(ποσά σε εκατ. ευρώ)

i.
ii.
iii.
iv.
v.

2018

2019

2020

2021

2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

66

184

233

239

239

Παρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού

66

184

233

239

239

66

184

233

239

239

5
-15
-5

12
-22
-5

12
-22
-5

12
-22
-5

12
-22
-5

-16

0

0

0

0

97

199

247

254

254

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ
Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας
Μείωση του φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων
Μείωση Φ.Π.Α. στην παροχή υπηρεσιών από οίκους ευγηρίας
Παράταση για 6 μήνες των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για τα νησιά Λέρο, Λέσβο,
Κω, Σάμο και Χίο.
Παιγνιομηχανήματα ΟΠΑΠ

287

Γ.

Επικαιροποιημένες Εξισορροπητικές Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ 2018-2021
Επικαιροποιημένες Εξισορροπητικές Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ 2018-2021 (σε μικτή βάση) σωρευτικά
(ποσά σε εκατ. ευρώ)

1.
2.
3.
4.
5.

Α.

1.
1.1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Κοινωνική Προστασία
Επενδύσεις
Απασχοληση
Υγειονομική Περίθαλψη
Εξισορροπητικές Παρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού

2018
-260
-260
0
0
0
0

2019
-1.990
-1.190
-300
-260
-240
0

2020
-3.915
-1.200
-300
-260
-240
-1.915

2021
-4.059
-1.170
-300
-260
-240
-2.089

2022
-4.059
-1.170
-300
-260
-240
-2.089

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (Α+Β)

-260

-1.990

-3.915

-4.059

-4.059

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (πλην εσόδων
Κρατικού Προϋπολογισμού)(1+2+3+4)

-260

-1.990

-2.000

-1.970

-1.970

Σύνολο Εξισορροπητικών Παρεμβάσεων Δαπανών Κεντρικής Διοίκησης

-260

-1.190

-1.200

-1.170

-1.170

Κοινωνική Προστασία

-260

-1.190

-1.200

-1.170

-1.170
-190

i.

Επέκταση προγράμματος "Σχολικά Γεύματα"

0

-190

-190

-190

ii.

Δημιουργία νέων μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης/νηπιαγωγίων

0

-140

-150

-120

-120

iii.
iv.
v.

Ανασχεδιασμός οικογενειακών επιδομάτων και επιδόματος τέκνων
Επιδότηση ενοικίου
Πρόσθετες εξισορροπητικές παρεμβάσεις στις δράσεις Α 1, Α2,Α 3 και Α4

-260
0
0

-260
-600
0

-260
-600
0

-260
-600
0

-260
-600
0

Σύνολο Εξισορροπητικών Παρεμβάσεων στον Επενδυτικό Τομέα

0

-300

-300

-300

-300

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

0

-300

-300

-300

-300

i.

Επενδύσεις σε υποδομές ενέργειας

0

-100

-100

-100

-100

ii.

Επενδύσεις σε υποδομές του πρωτογενή τομέα

0

-100

-100

-100

-100

iii.

Αναπτυξιακός Νόμος (ν. 4399/2016)

0

-100

-100

-100

-100

Σύνολο Εξισορροπητικών Παρεμβάσεων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης

0

-260

-260

-260

-260

Απασχοληση
Προγράμματα ενεργών πολιτικών για την απασχόληση υλοποιούμενα από τον ΟΑΕΔ

0
0

-260
-260

-260
-260

-260
-260

-260
-260

Σύνολο Εξισορροπητικών Παρεμβάσεων στον Τομέα της Υγειας

0

-240

-240

-240

-240

Υγειονομική Περίθαλψη

0

-240

-240

-240

-240

Επιδότηση συμμετοχής ασφαλισμένων για συνταγογραφούμενα φάρμακα

0

-240

-240

-240

-240

0

0

-1.915

-2.089

-2.089

0

0

-461

-270

-270

2.
2.1

3.
3,1
i.
4.
4.1
i.

ii.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Μείωση φορολογικού συντελεστή του Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων από 29% σε
26%
Μείωση ΕΝΦΙΑ

0

0

-209

-209

-209

iii.

Μείωση φορολογικού συντελεστή του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

0

0

-877

-997

-997

iv.
v.

Αναμόρφωση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης
Διαρθρωτικές Φορολογικές Παρεμβάσεις

0
0

0
0

-368
0

-613
0

-613
0

Β.
i.

Δ.

Έσοδα προγράμματος αποκρατικοποιήσεων
Έσοδα προγράμματος αποκρατικοποιήσεων
(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Σύνολο εσόδων
αποκρατικοποιήσεων

Πηγή: ΤΑΙΠΕΔ

2014

2015

2016

Εισπράξεις

Εισπράξεις

Εισπράξεις

420

289

498

2017
Εισπράξεις /
Εκτιμήσεις
1.379

2018

2019

2020

2021

2022

Εκτιμήσεις

Προβλέψεις

Προβλέψεις

Προβλέψεις

Προβλέψεις

2.031

1.204

238

212

270

288

ΙΙΙ.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ

Α.

Πραγματοποιήσεις προηγουμένων ετών 2016-2017

Αποτελέσματα Γενικής Κυβέρνησης σε εθνικολογιστική βάση (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 2010) ετών 2016 -2017
Μη Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (ποσά σε εκατ. ευρώ)
ΔΥΕ
Εισηγητική
Εισηγητική
Απριλίου Απόκλιση
Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης
Π/Υ 2017
Π/Υ 2018
2018
Αποτέλεσμα Κράτους (Α-Β)
A. Έσοδα Κράτους (1+2+3+4+5+6+7+8+9)
1. Άμεσοι Φόροι
εκ των οποίων: φόροι στο εισόδημα φυσικών προσώπων
φόροι στο εισόδημα νομικών προσώπων
λοιποί άμεσοι φόροι
άμεσοι φόροι ΠΟΕ

2. Έμμεσοι Φόροι
εκ των οποίων : φόροι συναλλαγών
φόροι κατανάλωσης
φόροι στην περιουσία

3. Επιστροφές Φόρων
4. Τρέχουσες Μεταβιβάσεις Εισπρακτέες
5. Κεφαλαιακές Μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ΠΔΕ)
6. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων (μη χρημ/μικα)
7. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα
8. Τρέχουσες μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ANFA)
9. Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές)
B. Έξοδα Κράτους (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
1. Μισθοί
2. Συντάξεις
3. Λειτουργικά έξοδα
4. Μεταβιβάσεις - Αποδόσεις εσόδων τρίτων
5. Εισφορές στην ΕΕ
6. Αναλήψεις χρεών και Καταπτώσεις Εγγυήσεων
7. Δαπάνες Εξοπλιστικών προγραμμάτων
8. Αποθεματικό
9. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
10. Κοινωνικές Παροχές
11. Επιδοτήσεις
12. Τόκοι χρεωστικοί
Αποτέλεσμα Νομικών Προσώπων (Γ-Δ)
Γ. Έσοδα (1+2+3+4+5)
1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
3. Τόκοι πιστωτικοί
4. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
5. Λοιπά έσοδα
Δ. Έξοδα (1+2+3+4+5+6)
1. Μισθοί
2. Τόκοι χρεωστικοί
3. Λοιπά έξοδα
4. Επενδυτικές δαπάνες
5. Λοιπές μεταβιβάσεις
6. Επιδοτήσεις

2016
-6.744
51.613
16.473
8.111
3.477
2.135
1.552
28.251
15.221
8.878
3.132
-3.517
530
3.744
239
4.797
375
721
58.357
11.607
6.321
2.019
18.904
1.968
2.249
480
400
6.750
1.244
66
6.350
2.465
10.262
3.881
1.351
664
-2
4.369
7.797
1.171
551
2.095
2.022
527
1.432

2016
-4.325
52.817
17.429
8.276
3.757
2.335
1.839
29.023
15.473
9.119
3.262
-4.277
415
3.224
207
5.697
375
724
57.141
11.602
6.315
1.469
19.504
1.902
2.151
284
0
6.284
1.257
66
6.308
3.773
10.856
3.887
1.498
1.082
-9
4.398
7.082
1.153
485
1.948
1.693
518
1.286

2016
2.419
1.204
956
164
280
200
287
772
251
241
130
-760
-115
-520
-31
899
0
3
-1.216
-5
-6
-549
600
-66
-98
-197
-400
-466
14
-1
-42
1.308
593
6
147
417
-7
29
-715
-18
-67
-147
-329
-8
-146

2017
-5.143
52.282
17.040
8.311
3.419
2.307
1.797
30.008
16.340
9.234
3.157
-3.830
396
3.500
233
4.523
345
67
57.424
11.932
121
1.999
23.942
1.793
1.083
831
346
6.286
2.526
64
6.500
2.327
9.414
2.907
1.170
734
-7
4.610
7.087
1.185
549
2.192
1.472
489
1.200

ΔΥΕ
Σύγκριση
Απριλίου Απόκλιση (ΔΥΕ ) 2017
2018
με 2016
2017
-5.782
50.444
17.545
8.593
3.474
2.434
1.824
30.257
16.393
9.181
3.269
-5.640
388
2.273
155
5.053
345
67
56.226
11.917
120
1.348
24.298
1.788
1.078
1.016
0
5.950
2.302
64
6.345
4.816
11.537
3.335
2.548
968
-6
4.693
6.722
1.190
521
2.060
1.268
482
1.201

2017 2017 vs 2016
-639
-1.457
-1.838
-2.373
506
116
282
317
55
-284
127
99
27
-15
250
1.234
53
920
-53
62
112
7
-1.810
-1.363
-8
-26
-1.227
-951
-78
-52
530
-644
0
-30
0
-657
-1.199
-916
-15
315
-1
-6.195
-652
-121
356
4.794
-5
-114
-5
-1.073
185
733
-346
0
-336
-334
-225
1.044
0
-2
-155
37
2.488
1.042
2.123
681
427
-552
1.378
1.049
234
-113
1
2
83
296
-365
-361
5
37
-28
37
-132
112
-204
-425
-7
-36
1
-85
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Αποτελέσματα Γενικής Κυβέρνησης σε εθνικολογιστική βάση (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 2010) ετών 2016 -2017
Μη Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (ποσά σε εκατ. ευρώ) - (συνέχεια)
ΔΥΕ
ΔΥΕ
Σύγκριση
Εισηγητική
Εισηγητική
Απριλίου Απόκλιση
Απριλίου Απόκλιση (ΔΥΕ ) 2017
Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης
Π/Υ 2017
Π/Υ 2018
2018
2018
με 2016

I. Αποτέλεσμα Κεντρικής Κυβέρνησης (Α-Β+Γ-Δ+Ε-ΣΤ)

-3.848

2016
255
2.476
1.611
8
654
-5
209
2.221
480
0
1.714
27
525
-296

II. Αποτέλεσμα ΟΤΑ Α & Β Βαθμού & ΝΠ (Ζ-Η)
Ζ. Έσοδα (1+2+3+4+5)
1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
3. Τόκοι πιστωτικοί
4. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
5. Λοιπά έσοδα
Η. Έξοδα (1+2+3+4+5)
1. Μισθοί
2. Τόκοι χρεωστικοί
3. Κοινωνικές παροχές
4. Λοιπά έξοδα
5. Επενδυτικές δαπάνες
III. Αποτέλεσμα Κοινωνικού Π/Υ (Θ-Ι)
Θ. Έσοδα (1+2+3+4+5+6+7)
1.Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
3. Αποδόσεις περιουσίας
4. Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές)
5. Κοινωνικοί πόροι
6. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
7. Λοιπά έσοδα
Ι. Έξοδα (1+2+3+4+5+6+7+8)
1. Μισθοί
2. Τόκοι χρεωστικοί
3. Κοινωνικές παροχές
εκ των οποίων συντάξεις
4. Κοινωνικές παροχές σε είδος
5. Λοιπά έξοδα
6. Επενδυτικές δαπάνες
7. Μεταβιβάσεις
8. Επιδοτήσεις
IV. Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (ΕΣΛ 2010) (I+II+III)
ως % του ΑΕΠ
V. Ενοποιημένοι τόκοι Γενικής Κυβέρνησης
ως % του ΑΕΠ
VI. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβ. (ΕΣΛ 2010) (IV+V)
ως % του ΑΕΠ
Ονομαστικό ΑΕΠ

292
6.814
3.229
1.276
44
-26
2.291
6.523
2.308
74
871
1.626
1.643
-206
32.479
11.521
170
994
18.769
709
27
289
32.685
361
11
26.754
23.466
3.657
487
15
900
500
-3.762
-2,2%
6.019
3,4%
2.257
1,3%
174.908

471
6.481
3.230
741
41
-21
2.490
6.010
2.224
71
894
1.734
1.087
919
33.678
12.100
169
1.156
19.133
728
15
378
32.759
360
3
27.460
23.414
3.484
499
6
656
292
1.094
0,6%
5.615
3,2%
6.708
3,85%
174.199

Αποτέλεσμα Νοσοκομείων - ΠΕΔΥ (Ε-ΣΤ)
Ε. Έσοδα (1+2+3+4+5)
1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
3. Μεταβιβάσεις από ΕΟΠΥΥ
4. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
5. Λοιπά έσοδα
ΣΤ. Έξοδα (1+2+3+4)
1. Μισθοί
2. Τόκοι χρεωστικοί
3. Λοιπά έξοδα
4. Επενδυτικές δαπάνες

ΔΥΕ: Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος
Χωρίς τα μεγέθη του Προγράμματος Εξόφλησης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

2016
431
2.673
1.622
26
888
0
137
2.241
451
0
1.764
26

2016
-176
-196
-11
-18
-234
-5
71
-20
29
0
-50
1
525
3.551

2017
475
2.718
1.636
26
888
0
168
2.243
500
0
1.714
29
-2.340

2017
303
2.536
1.617
52
715
-30
181
2.232
498
0
1.674
60
489
-663

179
-333
1
-535
-4
5
199
-513
-85
-3
23
108
-556
1.125
1.199
579
-1
162
364
20
-12
89
74
-1
-8
706
-52
-173
11
-9
-244
-208
4.856
2,8%
-405
-0,2%
4.451
2,56%
-709

171
6.193
3.020
562
41
-26
2.595
6.022
2.342
58
884
1.809
929
1.085
39.260
16.073
130
1.322
20.679
655
12
389
38.175
366
4
32.508
29.004
3.578
473
8
888
350
-1.085
-0,61%
5.768
3,2%
4.683
2,6%
178.579

326
6.329
3.011
774
45
-19
2.518
6.003
2.265
66
884
1.787
1.001
1.792
39.429
16.232
119
1.223
20.771
669
9
406
37.638
356
4
32.279
29.054
3.524
365
7
742
361
1.455
0,8%
5.626
3,2%
7.081
4,0%
177.735

2017 2017 vs 2016
-172
48
-182
59
-19
7
26
44
-173
61
-30
-24
13
-28
-10
11
-2
18
0
0
-40
-40
31
33
489
-36
1.677
-366
156
137
-9
212
3
8
-78
-19
-76
8
0
-23
72
707
169
159
-11
-99
92
14
-3
17
-538
-10
0
-229
50
-54
-108
-1
-146
11
2.540
1,4%
-142
-0,1%
2.397
1,36%
-844

-145
-152
-219
33
4
3
28
-7
42
-5
-11
53
-86
872
5.751
4.132
-50
68
1.639
-59
-5
28
4.879
-4
1
4.819
5.641
40
-134
1
86
69
361
0,2%
11
-0,1%
372
0,1%
3.536
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Β.

Τρέχον έτος 2018

Σύγκριση Π/Υ - Εκτιμήσεων Γενικής Κυβέρνησης σε εθνικολογιστική βάση (ΕΣΛ 2010)
Μη Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (σε εκατ. ευρώ)
Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης
Αποτέλεσμα Κράτους (A-B)
A. Έσοδα Κράτους (1+2+3+4+5+6+7+8+9)
1. Άμεσοι Φόροι
εκ των οποίων: φόροι στο εισόδημα φυσικών προσώπων
φόροι στο εισόδημα νομικών προσώπων
λοιποί άμεσοι φόροι
άμεσοι φόροι ΠΟΕ
2. Έμμεσοι Φόροι
εκ των οποίων : φόροι συναλλαγών
φόροι κατανάλωσης
φόροι στην περιουσία
3. Επιστροφές Φόρων
4. Τρέχουσες Μεταβιβάσεις Εισπρακτέες
5. Κεφαλαιακές Μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ΠΔΕ)
6. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων (μη χρημ/μικα)
7. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα
8. Τρέχουσες μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ANFA)
9. Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές)
B. Έξοδα Κράτους (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
1. Μισθοί
2. Συντάξεις
3. Λειτουργικά έξοδα
4. Μεταβιβάσεις - Αποδόσεις εσόδων τρίτων
5. Εισφορές στην ΕΕ
6. Αναλήψεις χρεών και Καταπτώσεις Εγγυήσεων
7. Δαπάνες Εξοπλιστικών προγραμμάτων
8. Αποθεματικό
9. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
10. Κοινωνικές Παροχές
11. Επιδοτήσεις
12. Τόκοι χρεωστικοί
Αποτέλεσμα Νομικών Προσώπων (Γ-Δ)
Γ. Έσοδα (1+2+3+4+5)
1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
3. Τόκοι πιστωτικοί
Contributions
4. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
5. Λοιπά έσοδα
Δ. Έξοδα (1+2+3+4+5+6)
1. Μισθοί
2. Τόκοι χρεωστικοί
3. Λοιπά έξοδα
4. Επενδυτικές δαπάνες
5. Λοιπές μεταβιβάσεις
6. Επιδοτήσεις

Προϋπολογισμός

Εκτιμήσεις

Απόκλιση

2018
-3.229
53.816
17.357
8.742
3.322
2.316
1.715
30.519
16.466
9.715
3.100
-3.648
331
3.764
588
4.537
314
54
57.046
12.512
112
1.876
22.639
1.862
970
306
1.000
6.744
1.661
64
7.300
2.085
8.941
2.461
1.215
642
623
-9
4.632
6.856
1.167
512
2.005
1.347
545
1.280

2018
-4.659
52.889
17.325
8.579
3.461
2.386
1.699
30.197
16.319
9.499
3.139
-4.404
331
3.790
548
4.737
314
52
57.548
12.645
114
2.499
23.416
1.885
967
271
1.000
6.634
1.203
64
6.850
2.874
9.852
2.512
2.039
671
596
-3
4.634
6.978
1.180
522
2.169
1.297
530
1.280

2018
-1.430
-927
-32
-163
139
70
-16
-322
-147
-216
39
-756
0
26
-40
199
0
-2
502
132
2
623
778
23
-3
-34
0
-110
-458
0
-450
789
911
51
824
29
-27
6
2
122
13
10
164
-50
-15
0
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Σύγκριση Π/Υ - Εκτιμήσεων Γενικής Κυβέρνησης σε εθνικολογιστική βάση (ΕΣΛ 2010)
Μη Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (σε εκατ. ευρώ) - (συνέχεια)
Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης
Αποτέλεσμα Νοσοκομείων - ΠΕΔΥ (Ε-ΣΤ)
Ε. Έσοδα (1+2+3+4+5)
1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
3. Μεταβιβάσεις από ΕΟΠΥΥ
4. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
5. Λοιπά έσοδα
ΣΤ. Έξοδα (1+2+3+4)
1. Μισθοί
2. Τόκοι χρεωστικοί
3. Λοιπά έξοδα
4. Επενδυτικές δαπάνες
Φαρμακευτική δαπάνη (καθαρή)
Ι. Αποτέλεσμα Κεντρικής Κυβέρνησης (Α-Β+Γ-Δ+Ε-ΣΤ)
ΙΙ. Αποτέλεσμα ΟΤΑ Α & Β Βαθμού & ΝΠ (Ζ-Η)
Ζ. Έσοδα (1+2+3+4+5)
1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
3. Τόκοι πιστωτικοί
4. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
5. Λοιπά έσοδα
Η. Έξοδα (1+2+3+4+5+6)
1. Μισθοί
2. Τόκοι χρεωστικοί
3. Κοινωνικές παροχές
4. Λοιπά έξοδα
5. Επενδυτικές δαπάνες
ΙΙΙ. Αποτέλεσμα Κοινωνικού Π/Υ (Θ-Ι)
Θ. Έσοδα (1+2+3+4+5+6+7)
1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
3. Αποδόσεις περιουσίας
4. Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές)
5. Κοινωνικοί πόροι
6. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
7. Λοιπά έσοδα
Ι. Έξοδα (1+2+3+4+5+6+7+8)
1. Μισθοί
2. Τόκοι χρεωστικοί
3. Κοινωνικές παροχές
εκ των οποίων συντάξεις
4. Κοινωνικές παροχές σε είδος
5. Λοιπά έξοδα
6. Επενδυτικές δαπάνες
7. Μεταβιβάσεις
8. Επιδοτήσεις
IV. Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (ΕΣΛ 2010) (I+II+III)
ως % του ΑΕΠ
V. Ενοποιημένοι τόκοι Γενικής Κυβέρνησης
ως % του ΑΕΠ
VI. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβ. (ΕΣΛ 2010) (IV+V)
ως % του ΑΕΠ
Ονομαστικό ΑΕΠ
ΔΥΕ: Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος

Προϋπολογισμός

Εκτιμήσεις

Απόκλιση

2018
144
2.362
1.273
26
888
0
175
2.218
567
0
1.622
29
469
-1.000

2018
156
2.399
1.274
50
888
0
187
2.243
567
0
1.626
50
468
-1.628

2018
12
37
1
24
0
0
12
25
1
0
3
21
-2
-629

342
6.404
3.193
549
41
-26
2.647
6.062
2.348
58
739
1.924
993
1.784
39.294
15.798
130
1.321
21.041
670
12
323
37.510
372
4
31.821
28.852
3.483
471
8
900
450
1.127
0,6%
6.590
3,6%
7.717
4,2%
184.691

482
6.946
3.193
1.198
48
-23
2.531
6.464
2.346
64
885
1.828
1.341
1.808
39.849
16.530
130
1.299
20.946
660
0
284
38.041
357
4
32.307
28.859
3.463
553
7
900
450
662
0,4%
6.208
3,4%
6.870
3,8%
182.959

140
542
1
648
6
3
-116
402
-2
6
145
-96
348
24
555
732
0
-22
-95
-9
-12
-39
532
-15
0
486
6
-20
82
-1
0
0
-465
-0,2%
-382
-0,2%
-847
-0,4%
-1.732
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ–ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΜΠΔΣ)
Ι.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΠΔΣ
A.

Ενοποιημένα Έσοδα και Δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης
Ενοποιημένο αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (ποσά σε εκατ.ευρώ)

ΔΥΕ Απρ.2018 ΔΥΕ Απρ.2018
2016
2017
Άμεσοι φόροι
17.582
17.736
εκ των οποίων: στο εισόδημα φυσ. προσώπων
8.966
9.295
στο εισόδημα νομ. προσώπων
3.757
3.474
λοιποί άμεσοι φόροι
1.798
1.922
άμεσοι φόροι ΠΟΕ
1.839
1.824
Έμμεσοι φόροι
34.065
35.471
εκ των οποίων : φόροι συναλλαγών
15.473
16.393
φόροι κατανάλωσης
9.119
9.181
φόροι στην περιουσία
3.262
3.269
φόροι λοιπών φορέων γεν κυβέρνησης
4.505
4.702
Επιστροφές φόρων
-4.277
-5.640
Ασφαλιστικές εισφορές
25.472
26.072
εκ των οποίων πραγματικές
19.877
20.853
Λοιπές τρέχουσες & κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
5.549
3.870
Έσοδα περιουσίας
920
743
Λοιπά έσοδα
7.530
7.442
εκ των οποίων τεκμαρτά ( R&D , Software)
937
937
Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης

ΜΠΔΣ
2018
17.416
9.175
3.461
1.881
1.699
35.200
16.319
9.499
3.139
4.496
-4.405
25.609
21.012
5.199
479
7.765
946

ΜΠΔΣ
2019
17.435
9.120
3.688
1.879
1.487
35.447
16.614
9.662
3.136
4.328
-4.185
24.535
21.310
5.277
524
7.548
955

ΜΠΔΣ
2020
18.408
10.491
3.504
1.618
1.485
35.714
16.969
9.825
2.902
4.287
-4.320
24.899
21.982
4.918
538
7.701
965

ΜΠΔΣ
2021
19.296
11.063
3.958
1.411
1.505
36.277
17.416
10.018
2.864
4.210
-4.468
25.409
22.417
4.798
546
7.819
975

ΜΠΔΣ
2022
20.291
11.641
4.261
1.451
1.530
37.076
17.881
10.217
2.844
4.322
-4.619
25.804
22.842
4.692
534
7.929
984

86.841
80.309
86.949

85.695
79.539
86.065

87.263
81.719
86.861

86.580
82.400
86.166

87.858
83.976
87.487

89.677
85.710
89.412

91.707
87.761
91.632

Μισθοί
εκ των οποίων πραγματικοί
Κοινωνικές Παροχές
Συντάξεις
Λοιπές Κοινωνικές παροχές
Λοιπές Κοινωνικές παροχές σε είδος
Τρέχουσες & κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
Επιδοτήσεις
Επενδυτικές δαπάνες
εκ των οποίων : τεκμαρτά ( R&D , Software)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Αποθεματικό
Τόκοι (ενοποιημένοι)

21.414
15.819
38.880
29.729
5.660
3.491
2.971
1.642
7.901
937
7.324
0
5.615

21.446
16.227
38.549
29.174
5.825
3.551
3.142
1.626
6.747
937
7.105
0
5.626

21.692
17.095
37.462
28.973
5.014
3.475
2.885
1.794
7.130
946
8.431
1.000
6.208

20.838
17.614
35.600
25.743
6.315
3.542
2.871
1.844
8.939
955
7.699
1.000
6.295

21.025
18.109
35.906
26.074
6.208
3.623
2.919
1.844
9.006
965
7.738
1.000
6.392

21.187
18.195
36.276
26.401
6.177
3.698
2.813
1.844
9.158
975
7.901
1.000
6.697

21.240
18.278
36.703
26.757
6.182
3.764
2.872
1.844
8.827
984
8.176
1.000
6.896

Σύνολο δαπανών Γ.Κ. κατά ESA
Σύνολο δαπανών Γ.Κ. κατά ESA (προ τεκμαρτών)
Σύνολο δαπανών βάσει της ΣΧΔ
Δημοσιονομικό αποτέλεσμα Γ.Κ. κατά ESA
Πρωτογενές αποτέλεσμα κατά ESA

85.747
79.215
85.737
1.094
6.708

84.240
78.084
84.160
1.455
7.081

86.602
81.058
86.559
661
6.869

85.086
80.906
84.952
1.494
7.789

85.830
81.948
85.697
2.028
8.420

86.877
82.910
86.844
2.800
9.497

87.559
83.612
87.526
4.148
11.044

Σύνολο εσόδων Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA
Σύνολο εσόδων Γ.Κ. κατά ΕΣΑ (προ τεκμαρτών)
Σύνολο εσόδων βάσει της ΣΧΔ
Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης

Πρωτογενές αποτέλεσμα βάσει της ΣΧΔ
ΑΕΠ

6.826

7.531

6.510

7.509

8.182

9.266

11.002

174.199

177.735

182.959

189.743

197.218

204.572

212.002
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Β.

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης κατά υποτομείς
ΜΠΔΣ Γενική Κυβέρνηση σε εθνικολογιστική βάση (ΕΣΛ 2010)
Μη Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (ποσά σε εκατ. ευρώ)
Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης

Αποτέλεσμα Κράτους (Α-Β)
A. Έσοδα Κράτους (1+2+3+4+5+6+7+8+9)
1. Άμεσοι Φόροι
εκ των οποίων: φόροι στο εισόδημα φυσικών προσώπων
φόροι στο εισόδημα νομικών προσώπων
λοιποί άμεσοι φόροι
άμεσοι φόροι ΠΟΕ
2. Έμμεσοι Φόροι
εκ των οποίων : φόροι συναλλαγών
φόροι κατανάλωσης
φόροι στην περιουσία
3. Επιστροφές Φόρων
4. Τρέχουσες Μεταβιβάσεις Εισπρακτέες
5. Κεφαλαιακές Μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ΠΔΕ)
6. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων (μη χρημ/μικα)
7. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα
8. Τρέχουσες μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ANFA)
9. Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές)
Β. Έξοδα Κράτους (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
1. Μισθοί
2. Συντάξεις
3. Λειτουργικά έξοδα
4. Μεταβιβάσεις - Αποδόσεις εσόδων τρίτων
5. Εισφορές στην ΕΕ
6. Αναλήψεις χρεών και Καταπτώσεις Εγγυήσεων
7. Δαπάνες Εξοπλιστικών προγραμμάτων
8. Αποθεματικό
9. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
10. Κοινωνικές Παροχές
11. Επιδοτήσεις
12. Τόκοι χρεωστικοί
Αποτέλεσμα Νομικών Προσώπων (Γ-Δ)
Γ. Έσοδα (1+2+3+4+5)
1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
3. Τόκοι πιστωτικοί
4 .Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
5. Λοιπά έσοδα
Δ. Έξοδα (1+2+3+4+5+6)
1. Μισθοί
2. Τόκοι χρεωστικοί
3. Λοιπά έξοδα
4. Επενδυτικές δαπάνες
5. Λοιπές μεταβιβάσεις
6. Επιδοτήσεις
Αποτέλεσμα Νοσοκομείων - ΠΕΔΥ (Ε-ΣΤ)
Ε. Έσοδα (1+2+3+4+5)
1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
3. Μεταβιβάσεις από ΕΟΠΥΥ
4. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
5. Λοιπά έσοδα
ΣΤ. Έξοδα (1+2+3+4)
1. Μισθοί
2. Τόκοι χρεωστικοί
3. Λοιπά έξοδα
4. Επενδυτικές δαπάνες
Ι. Αποτέλεσμα Κεντρικής Κυβέρνησης (Α-Β+Γ-Δ+Ε-ΣΤ)

ΔΥΕ
Απριλίου
2018
2016
-4.325
52.817
17.429
8.276
3.757
2.335
1.839
29.023
15.473
9.119
3.262
-4.277
415
3.224
207
5.697
375
724
57.141
11.602
6.315
1.469
19.504
1.902
2.151
284
0
6.284
1.257
66
6.308
3.773
10.856
3.887
1.498
1.082
-9
4.398
7.082
1.153
485
1.948
1.693
518
1.286
255
2.476
1.611
8
654
-5
209
2.221
480
0
1.714
27
-296

ΔΥΕ
Απριλίου Εκτίμηση Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη
2018
2017
-5.782
50.444
17.545
8.593
3.474
2.434
1.824
30.257
16.393
9.181
3.269
-5.640
388
2.273
155
5.053
345
67
56.226
11.917
120
1.348
24.298
1.788
1.078
1.016
0
5.950
2.302
64
6.345
4.816
11.537
3.335
2.548
968
-6
4.693
6.722
1.190
521
2.060
1.268
482
1.201
303
2.536
1.617
52
715
-30
181
2.232
498
0
1.674
60
-663

2018
-4.659
52.889
17.325
8.579
3.461
2.386
1.699
30.197
16.319
9.499
3.139
-4.404
331
3.790
548
4.737
314
52
57.548
12.645
114
2.499
23.416
1.885
967
271
1.000
6.634
1.203
64
6.850
2.874
9.852
2.512
2.039
671
-3
4.634
6.978
1.180
522
2.169
1.297
530
1.280
156
2.399
1.274
50
888
0
187
2.243
567
0
1.626
50
-1.628

2019
-4.124
53.414
17.724
8.887
3.688
2.401
1.487
30.595
16.614
9.662
3.136
-4.185
213
3.892
339
4.494
291
51
57.538
13.094
106
1.723
22.198
1.906
405
336
1.000
7.300
2.456
64
6.950
1.429
8.398
2.113
1.268
652
-3
4.367
6.969
1.194
471
2.108
1.394
522
1.280
116
2.400
1.274
50
888
0
188
2.283
566
0
1.667
50
-2.579

2020
-4.051
54.320
18.715
10.258
3.504
2.158
1.485
30.886
16.969
9.825
2.902
-4.320
216
3.603
365
4.554
251
51
58.370
13.540
100
1.727
22.208
1.961
659
347
1.000
7.300
2.416
64
7.050
1.661
8.885
2.455
1.494
636
-3
4.303
7.224
1.205
452
2.106
1.655
526
1.280
86
2.400
1.274
50
888
0
188
2.313
568
0
1.695
50
-2.303

2021
-2.959
55.691
19.622
10.830
3.958
1.970
1.505
31.507
17.416
10.018
2.864
-4.468
219
3.578
362
4.657
163
51
58.649
13.608
93
1.825
22.245
1.909
119
750
1.000
7.300
2.386
64
7.350
1.217
8.110
1.929
1.406
621
-3
4.157
6.893
1.202
423
2.127
1.333
529
1.280
52
2.400
1.274
50
888
0
188
2.348
570
0
1.727
50
-1.690

2022
-1.655
57.257
20.637
11.408
4.261
2.030
1.530
32.174
17.881
10.217
2.844
-4.619
219
3.643
317
4.831
5
51
58.912
13.693
88
2.108
22.140
1.965
119
500
1.000
7.300
2.386
64
7.550
1.219
7.985
1.849
1.384
606
-3
4.149
6.766
1.201
408
2.070
1.275
532
1.280
18
2.400
1.274
50
888
0
188
2.381
572
0
1.759
50
-417
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ΜΠΔΣ Γενική Κυβέρνηση σε εθνικολογιστική βάση (ΕΣΛ 2010)
Μη Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (ποσά σε εκατ. ευρώ) - (συνέχεια)
Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης

ΔΥΕ
Απριλίου
2018
2016

ΙΙ. Αποτέλεσμα ΟΤΑ Α & Β Βαθμού & ΝΠ (Ζ-Η)
Ζ. Έσοδα (1+2+3+4+5)
1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
3. Τόκοι πιστωτικοί
4. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
5. Λοιπά έσοδα
Η. Έξοδα (1+2+3+4+5)
1. Μισθοί
2. Τόκοι χρεωστικοί
3. Κοινωνικές παροχές
4. Λοιπά έξοδα
5. Επενδυτικές δαπάνες
ΙΙΙ. Αποτέλεσμα Κοινωνικού Π/Υ (Θ-Ι)
Θ. Έσοδα (1+2+3+4+5+6+7)
1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)
3. Αποδόσεις περιουσίας
4. Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές)
5. Κοινωνικοί πόροι
6. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)
7. Λοιπά έσοδα
Ι. Έξοδα (1+2+3+4+5+6+7+8)
1. Μισθοί
2. Τόκοι χρεωστικοί
3. Κοινωνικές παροχές
εκ των οποίων συντάξεις
4. Κοινωνικές παροχές σε είδος
5. Λοιπά έξοδα
6. Επενδυτικές δαπάνες
7. Μεταβιβάσεις
8. Επιδοτήσεις
IV. Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (ΕΣΛ 2010) (I+II+III)
ως % του ΑΕΠ
V. Ενοποιημένοι τόκοι Γενικής Κυβέρνησης
ως % του ΑΕΠ
VI. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβ. (ΕΣΛ 2010) (IV+V)
ως % του ΑΕΠ
Ονομαστικό ΑΕΠ

471
6.481
3.230
741
41
-21
2.490
6.010
2.224
71
894
1.734
1.087
919
33.678
12.100
169
1.156
19.133
728
15
378
32.759
360
3
27.460
23.414
3.484
499
6
656
292
1.094
0,6%
5.615
3,2%
6.708
3,9%
174.199

ΔΥΕ
Απριλίου Εκτίμηση Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη
2018
2017
326
6.329
3.011
774
45
-19
2.518
6.003
2.265
66
884
1.787
1.001
1.792
39.429
16.232
119
1.223
20.771
669
9
406
37.638
356
4
32.279
29.054
3.524
365
7
742
361
1.455
0,8%
5.626
3,2%
7.081
4,0%
177.735

2018
482
6.946
3.193
1.198
48
-23
2.531
6.464
2.346
64
885
1.828
1.341
1.808
39.849
16.530
130
1.299
20.946
660
0
284
38.041
357
4
32.307
28.859
3.463
553
7
900
450
662
0,4%
6.208
3,4%
6.870
3,8%
182.959

2019
258
6.287
2.510
1.170
51
-23
2.579
6.029
2.398
60
149
1.841
1.580
3.815
39.512
15.862
200
1.299
21.245
675
0
231
35.697
361
4
29.884
25.637
3.530
507
12
900
500
1.494
0,8%
6.295
3,3%
7.789
4,1%
189.743

2020
503
6.582
2.745
1.175
52
-23
2.633
6.079
2.432
57
151
1.843
1.596
3.829
39.903
15.561
200
1.299
21.917
694
0
233
36.074
364
4
30.172
25.975
3.611
511
12
900
500
2.029
1,0%
6.392
3,2%
8.421
4,3%
197.218

2021
552
6.681
2.745
1.210
58
-23
2.692
6.129
2.450
64
153
1.857
1.604
3.938
40.442
15.642
200
1.299
22.352
714
0
235
36.504
365
4
30.522
26.308
3.686
515
12
900
500
2.800
1,4%
6.697
3,3%
9.497
4,6%
204.572

2022
661
6.806
2.745
1.264
66
-23
2.755
6.145
2.446
62
156
1.877
1.604
3.905
40.862
15.616
200
1.299
22.777
732
0
238
36.957
366
4
30.903
26.669
3.752
520
12
900
500
4.148
2,0%
6.896
3,3%
11.044
5,2%
212.002

ΔΥΕ: Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος
Ενσωματωμένες στο ισοζύγιο των ΟΚΑ είναι οι οροφές της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ ύψους 2.001 εκατ. € για το 2018, 2.049 εκατ. για το 2019,
2.096 εκατ. για το 2020, 2.140 εκατ. για το 2021 και 2.179 εκατ. για το 2022, βάσει των τρεχουσών εκτιμήσεων για την εξέλιξη του ρυθμού μεγέθυνσης του
πραγματικού ΑΕΠ. Επίσης ενσωματωμένες στο ισοζύγιο των ΟΚΑ είναι οι οροφές των δαπανών για παροχές ασθένειας του ΕΟΠΥΥ που υπόκεινται σε
clawback, ύψους 1.407,5 εκατ. για το 2018, 1.441 εκατ. για το 2019, 1.474,7 εκατ. για το 2020, 1.505,5 εκατ. για το 2021 και 1.533 εκατ. για το 2022, βάσει
των τρεχουσών εκτιμήσεων για την εξέλιξη του ρυθμού μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ.
Στο ισοζύγιο του υποτομέα των νοσοκομείων είναι ενσωματωμένες οι οροφές της φαρμακευτικής δαπάνης ύψους 468 εκατ. ευρώ για το 2018, 479 εκατ.
ευρώ για το 2019, 490 εκατ. ευρώ για το 2020, 500 εκατ. ευρώ για το 2021 και 509 εκατ. ευρώ για το 2022, βάσει των τρεχουσών εκτιμήσεων για την
εξέλιξη του ρυθμού μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ.
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Γ.

Πρωτογενές αποτέλεσμα με παρεμβάσεις κατά ΣΧΔ - στόχοι
Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (ΜΠΔΣ)
σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (ποσά σε εκατ. ευρώ)
ΔΥΕ
Απριλίου
2018

ΔΥΕ
Απριλίου
2018

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

6.708

7.081

6.870

7.789

8.421

9.497

11.044

Μείον : Τρέχουσες μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ANFA)

375

345

314

291

251

163

5

Πλέον : Επιστροφές εσόδων

847

893

292

0

0

0

0

Μείον : Έσοδα αποκρατικοποιήσεων

26

13

380

122

120

102

70

Προσαρμογές Προγράμματος

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβ. (ΕΣΛ 2010)

Εκτίμηση Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

Πλέον : Δαπάνες μεταναστευτικών ροών μη αντικριζόμενες

10

80

43

134

133

33

33

Μείον : Στήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

338

165

0

0

0

0

0

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβ. (σύμφωνα με την ΣΧΔ)

6.826

7.531

6.510

7.509

8.183

9.266

11.002

ως % του ΑΕΠ

3,92%

4,24%

3,56%

3,96%

4,15%

4,53%

5,19%

871

3.110

6.404

6.641

6.903

7.160

7.420

ως % του ΑΕΠ

0,5%

1,75%

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

Δημοσιονομική υπεραπόδοση (+) ή κενό (-)

5.955

4.420

107

868

1.280

2.105

3.582

ως % του ΑΕΠ

3,42%

2,49%

0,06%

0,46%

0,65%

1,03%

1,69%

174.199

177.735

182.959

189.743

197.218

204.572

212.002

Στόχος ΣΧΔ

ΑΕΠ
/1: ΣΧΔ: Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
/2: Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείματος Απρίλιος 2018

Δ.

Εξέλιξη χρέους και ενοποιημένοι τόκοι γενικής κυβέρνησης
Εξέλιξη χρέους Γενικής Κυβέρνησης και Ενοποιημένοι Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
2016

2017

ΔΥΕ

ΔΥΕ

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης

315.009

317.407

335.000

323.300

318.300

313.300

318.700

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης ως % ΑΕΠ

180,8%

178,6%

183,1%

170,4%

161,4%

153,1%

150,3%

Ενοποιημένοι Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης

5.615

5.626

6.208

6.295

6.392

6.697

6.896

Ενοποιημένοι Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)

3,2%

3,2%

3,4%

3,3%

3,2%

3,3%

3,3%

174.199

177.735

182.959

189.743

197.218

204.572

212.002

ΑΕΠ

2018

2019

2020

2021

2022

Εκτίμηση Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη
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ΙΙ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α.

Π/Υ

ΚΑΙ

ΟΡΙΑ

ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΗΣ

Μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό
Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
2016

2017

2018

2019

Πληρωμές

Προσωρινές
Πληρωμές /1

Εκτιμήσεις

2020

2021

2022

Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις

Α

Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό
(1+2+3+4+5)

18.911

23.013

22.907

21.628

21.606

21.709

21.604

1.

Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής
Ασφάλισης (i+ii+iii+iv+v)

14.387

18.566

18.513

17.863

17.572

17.663

17.637

12.289

16.418

16.714

16.045

15.744

15.825

15.799

1.300

1.311

930

931

931

931

931

321

331

343

343

343

343

343

470

505

522

540

550

560

560

7

1

4

4

4

4

4

3.231

3.014

3.193

2.510

2.745

2.745

2.745

i Επιχορηγήσεις ασφαλιστικώ ν ταμείω ν
ii Επιχορηγήσεις σε Νοσοκομεία, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ
Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ και υπερωρίες λοιπού
iii
προσωπικού
iv Κοινωνική προστασία (ΑΚΑΓΕ)
v Αποδιδόμενοι πόροι σε ΟΚΑ
2.

Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (i+ii)

i Επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ
ii Αποδιδόμενοι πόροι σε ΟΤΑ
3.

Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα

ΕΝΤΟΣ
Γενικής Κυβέρνησης εκτός ΔΕΚΟ (i+ii)

i Επιχορηγήσεις
ii Αποδόσεις
4. Μεταβιβάσεις σε ΔΕΚΟ (i+ii+iii)
i Επιχορηγήσεις
ii Αποδόσεις
iii Επιχορηγήσεις σε Συγκοινω νιακούς Φορείς
5.

Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα και ΔΕΚΟ

ΕΚΤΟΣ Γενικής Κυβέρνησης (i+ii)

i Επιχορηγήσεις
ii Αποδόσεις

71

39

53

81

81

81

81

3.160

2.975

3.140

2.429

2.663

2.663

2.663

730

819

742

771

808

819

740

708

801

710

738

776

787

708

22

18

32

32

32

32

32

380

446

281

302

303

304

304

102

78

76

76

76

76

76

12

25

26

27

28

29

29

266

343

179

199

199

199

199

182

168

177

182

178

178

178

180

166

177

182

178

178

178

2

3

0

0

0

0

0

1/ Τα στοχεία του 2017 είναι προσωρινά.
2/ Οι επιχορηγήσεις προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ μετά το 2017 περιλαμβάνονται στις επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα εκτός Γενικής Κυβέρνησης,
λόγω αποκρατικοποίησης.

Β.

Ανώτατα όρια δαπανών ανά φορέα κρατικού προϋπολογισμού

Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με την
μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2018-2022 (σε εκατ. ευρώ)

Φορείς

2018

2018

2019

2020

2021

2022

Προυπολογισμός

Εκτίμηση

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

3,4
0,0
3,4
0,0
3,4

3,4
0,0
3,4
0,0
3,4

3,4
0,0
3,4
0,0
3,4

3,4
0,0
3,4
0,0
3,4

3,4
0,0
3,4
0,0
3,4

3,4
0,0
3,4
0,0
3,4

134,0
1,0
135,0
0,0
135,0

134,0
1,0
135,0
0,0
135,0

135,0
1,0
136,0
0,0
136,0

136,0
1,0
137,0
0,0
137,0

136,5
1,0
137,5
0,0
137,5

137,0
1,0
138,0
0,0
138,0

1 Προεδρία της Δημοκρατίας

Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
2 Βουλή των Ελλήνων
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
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Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με την
μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2018-2022 (σε εκατ. ευρώ) - (συνέχεια)

Φορείς

2018

2018

2019

2020

2021

2022

Προυπολογισμός

Εκτίμηση

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

5.213,2
192,0
5.405,2
0,0
5.405,2

5.244,0
192,0
5.436,0
0,0
5.436,0

4.717,3
210,0
4.927,3
0,0
4.927,3

4.936,0
218,0
5.154,0
0,0
5.154,0

4.958,3
222,0
5.180,3
0,0
5.180,3

4.981,3
222,0
5.203,3
0,0
5.203,3

3.215,0
124,0
3.339,0
0,0
3.339,0

3.214,9
124,0
3.338,9
0,0
3.338,9

2.611,7
144,0
2.755,7
0,0
2.755,7

2.767,5
150,0
2.917,5
0,0
2.917,5

2.767,6
155,0
2.922,6
0,0
2.922,6

2.767,7
155,0
2.922,7
0,0
2.922,7

1.993,5
66,0
2.059,5
0,0
2.059,5

2.024,5
66,0
2.090,5
0,0
2.090,5

2.100,7
64,0
2.164,7
0,0
2.164,7

2.163,6
65,0
2.228,6
0,0
2.228,6

2.185,8
64,0
2.249,8
0,0
2.249,8

2.208,7
64,0
2.272,7
0,0
2.272,7

4,8
2,0
6,8
0,0
6,8

4,7
2,0
6,7
0,0
6,7

4,8
2,0
6,8
0,0
6,8

4,9
3,0
7,9
0,0
7,9

4,9
3,0
7,9
0,0
7,9

4,9
3,0
7,9
0,0
7,9

97,1
2.148,0
2.245,1

97,9
2.148,0
2.245,9

98,3
2.685,0
2.783,3

48,4
2.720,0
2.768,4

48,1
2.745,0
2.793,1

47,8
2.749,0
2.796,8

1,8
1,8

1,8
1,8

1,9
1,9

1,9
1,9

1,9
1,9

1,9
1,9

0,0
2.245,1

0,0
2.245,9

0,0
2.783,3

0,0
2.768,4

0,0
2.793,1

0,0
2.796,8

45,0
28,0
73,0

51,8
28,0
79,8

58,4
70,0
128,4

58,8
70,0
128,8

58,8
70,0
128,8

58,8
70,0
128,8

2,1
2,1

2,1
2,1

2,0
2,0

2,0
2,0

2,0
2,0

2,0
2,0

0,0
73,0

0,0
79,8

0,0
128,4

0,0
128,8

0,0
128,8

0,0
128,8

3.180,5

3.295,0

3.345,0

3.415,4

3.420,5

3.429,9

510,0
9,0
3.189,5
204,4
2.985,1

510,0
9,0
3.304,0
238,9
3.065,1

530,0
14,0
3.359,0
194,3
3.164,7

530,0
14,0
3.429,4
182,9
3.246,5

530,0
14,0
3.434,5
-220,2
3.654,7

530,0
14,0
3.443,9
30,1
3.413,8

4.696,9
620,0
5.316,9

4.680,8
620,0
5.300,8

4.896,9
585,0
5.481,9

5.041,2
550,0
5.591,2

5.077,1
535,0
5.612,1

5.092,4
535,0
5.627,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,6

0,7

0,8

0,9

0,9

0,9

0,6

0,7

0,8

0,9

0,9

0,9

0,0
5.316,9

0,0
5.300,8

0,0
5.481,9

0,0
5.591,2

0,0
5.612,1

0,0
5.627,4

3 Υπουργείο Εσωτερικών

Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
πρώην Υπουργείο Εσωτερικών
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη

4

5

6

7

Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
εκ των οποίων:
Συνήγορος του Καταναλωτή
Τ.Π.
ΠΔΕ
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
εκ των οποίων:
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Τ.Π.
ΠΔΕ
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Τ.Π.
εκ των οποίων:
Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση)
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
εκ των οποίων:
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Τ.Π.
ΠΔΕ
Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων
Τ.Π.
ΠΔΕ
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση
Τ.Π.
ΠΔΕ
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
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Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με την
μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2018-2022 (σε εκατ. ευρώ) - (συνέχεια)

Φορείς
8

2019

2020

2021

2022

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

17.697,0
370,0
18.067,0
0,0
18.067,0

17.953,1
370,0
18.323,1
0,0
18.323,1

17.087,0
375,0
17.462,0
0,0
17.462,0

16.825,5
375,0
17.200,5
0,0
17.200,5

16.908,2
375,0
17.283,2
0,0
17.283,2

16.884,7
375,0
17.259,7
0,0
17.259,7

268,1

258,1

259,1

257,1

255,9

254,1

0,1
5,0
273,1
0,0
273,1

0,1
5,0
263,1
0,0
263,1

0,1
3,0
262,1
0,0
262,1

0,1
3,0
260,1
0,0
260,1

0,1
4,0
259,9
0,0
259,9

0,1
4,0
258,1
0,0
258,1

608,5
11,0
619,5

609,0
11,0
620,0

636,5
10,0
646,5

648,5
10,0
658,5

647,6
10,0
657,6

645,9
10,0
655,9

2,5

2,3

2,6

2,7

2,8

2,9

2,5

2,3

2,6

2,7

2,8

2,9

2,2

2,0

2,3

2,3

2,4

2,5

2,2

2,0

2,3

2,3

2,4

2,5

0,0
619,5

2,2
617,8

0,0
646,5

0,0
658,5

0,0
657,6

0,0
655,9

659,8
7,0
666,8

670,4
7,0
677,4

726,8
8,0
734,8

768,6
8,0
776,6

761,4
8,0
769,4

709,1
8,0
717,1

434,1
434,1

444,3
444,3

487,5
487,5

491,5
491,5

488,5
488,5

484,8
484,8

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

0,0
666,8

0,0
677,4

0,0
734,8

0,0
776,6

0,0
769,4

0,0
717,1

10.198,4

10.776,2

11.873,0

12.046,5

11.402,1

11.720,7

5.200,0

5.150,0

6.200,0

6.000,0

6.100,0

6.300,0

65,0

65,0

20,0

20,0

20,0

20,0

970,0
0,0
0,0
10.198,4
-2.068,7
12.267,1

966,6
0,0
0,0
10.776,2
-1.704,5
12.480,7

405,0
0,0
0,0
11.873,0
-689,2
12.562,1

659,0
0,0
0,0
12.046,5
-1.060,6
13.107,1

118,8
0,0
0,0
11.402,1
-1.443,0
12.845,1

118,8
0,0
0,0
11.720,7
-1.713,5
13.434,2

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
εκ των οποίων:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα
Τ.Π.
ΠΔΕ
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών
Τ.Π.
ΠΔΕ
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA

11

2018
Εκτίμηση

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
9 Υπουργείο Εξωτερικών
Τ.Π.
εκ των οποίων:
Τόκοι (σε καθαρή βάση)
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
10

2018
Προυπολογισμός

Υπουργείο Οικονομικών (πλην Γενικών
Κρατικών Δαπανών)

Τ.Π. /6
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
εκ των οποίων:
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Τ.Π. /5 /6
ΠΔΕ
Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης
Τ.Π.
ΠΔΕ
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
12 Γενικές Κρατικές Δαπάνες
Τ.Π.
εκ των οποίων:
Τόκοι (σε καθαρή βάση)
Δαπάνες ανάληψης δανείων από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ) και παράλληλες
δαπάνες δημοσίου χρέου
Καταπτώσεις εγγυήσεων (σε ακαθάριστη βάση)
Αναληψεις χρεών φορέων Γενικής Κυβέρνησης
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
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Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με την
μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2018-2022 (σε εκατ. ευρώ) - (συνέχεια)

Φορείς

2018

2018

2019

2020

2021

2022

Προυπολογισμός

Εκτίμηση

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

3.724,5
35,0
3.759,5

3.752,1
35,0
3.787,1

3.847,9
65,0
3.912,9

3.908,8
65,0
3.973,8

3.903,2
65,0
3.968,2

3.892,2
65,0
3.957,2

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,0
3.759,5

0,0
3.787,1

0,0
3.912,9

0,0
3.973,8

0,0
3.968,2

0,0
3.957,2

42,9
118,0
160,9

41,7
118,0
159,7

42,2
88,0
130,2

41,9
93,0
134,9

41,8
103,0
144,8

41,6
103,0
144,6

8,9
8,9

8,7
8,7

8,8
8,8

8,9
8,9

8,9
8,9

8,8
8,8

6,4
6,4

6,2
6,2

6,3
6,3

6,2
6,2

6,2
6,2

6,1
6,1

0,0
160,9

0,0
159,7

0,0
130,2

0,0
134,9

0,0
144,8

0,0
144,6

298,5
41,0
339,5
0,0
339,5

299,5
41,0
340,5
0,0
340,5

303,3
45,0
348,3
0,0
348,3

305,4
45,0
350,4
0,0
350,4

305,4
45,0
350,4
0,0
350,4

304,9
45,0
349,9
0,0
349,9

59,8
410,0
469,8
0,0
469,8

79,0
410,0
489,0
0,0
489,0

83,4
470,0
553,4
0,0
553,4

83,7
448,0
531,7
0,0
531,7

87,3
410,0
497,3
0,0
497,3

87,1
406,0
493,1
0,0
493,1

514,2
1.964,0
2.478,2

514,5
1.964,0
2.478,5

536,3
1.854,0
2.390,3

537,2
1.864,0
2.401,2

533,8
1.878,0
2.411,8

502,0
1.878,0
2.380,0

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,8
0,8

0,8
0,8

0,8
0,8

0,8
0,8

0,8
0,8

0,8
0,8

6,0
2.472,2

115,9
2.362,6

0,0
2.390,3

0,0
2.401,2

0,0
2.411,8

0,0
2.380,0

41,5
25,0
66,5
0,0
66,5

41,2
25,0
66,2
0,0
66,2

41,3
40,0
81,3
0,0
81,3

41,7
40,0
81,7
0,0
81,7

41,9
40,0
81,9
0,0
81,9

42,0
40,0
82,0
0,0
82,0

332,2
38,0
370,2
0,0
370,2

331,3
38,0
369,3
0,0
369,3

336,6
39,0
375,6
0,0
375,6

345,6
38,0
383,6
0,0
383,6

348,6
37,0
385,6
0,0
385,6

349,3
37,0
386,3
0,0
386,3

13 Υπουργείο Υγείας

Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
εκ των οποίων:
Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής

14

15

16

17

Τ.Π.
ΠΔΕ
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
εκ των οποίων:
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
Τ.Π.
ΠΔΕ
Συνήγορος του Πολίτη
Τ.Π.
ΠΔΕ
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
εκ των οποίων:
Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και
Ασφάλειας Πτήσεων
Τ.Π.
ΠΔΕ
Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών
Ατυχημάτων και Συμβάντων

Τ.Π.
ΠΔΕ
Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων
Τ.Π.
ΠΔΕ
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
18 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
19 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
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Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με την
μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2018-2022 (σε εκατ. ευρώ) - (συνέχεια)
2018

2018

2019

2020

2021

2022

Προυπολογισμός

Εκτίμηση

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

401,8
692,0
1.093,8
0,0
1.093,8

397,6
692,0
1.089,6
0,0
1.089,6

495,0
703,0
1.198,0
0,0
1.198,0

518,5
703,0
1.221,5
0,0
1.221,5

520,5
703,0
1.223,5
0,0
1.223,5

520,0
703,0
1.223,0
0,0
1.223,0

44,5
36,0
80,5
0,0
80,5

44,2
36,0
80,2
0,0
80,2

45,1
35,0
80,1
0,0
80,1

46,1
35,0
81,1
0,0
81,1

47,0
35,0
82,0
0,0
82,0

47,0
35,0
82,0
0,0
82,0

175,9
0,0
175,9
0,0
175,9

176,1
0,0
176,1
0,0
176,1

176,2
0,0
176,2
0,0
176,2

179,1
0,0
179,1
0,0
179,1

179,1
0,0
179,1
0,0
179,1

178,2
0,0
178,2
0,0
178,2

55.187,8

56.201,0

57.043,9

57.493,2

56.986,5

57.229,5

48.437,8

49.451,0

49.743,9

50.193,2

49.686,5

49.929,5

43.237,7

44.300,9

43.543,8

44.193,1

43.586,4

43.629,4

65,0

65,0

20,0

20,0

20,0

20,0

510,0
970,0
0,0
5.200,1

510,0
966,6
0,0
5.150,1

530,0
405,0
0,0
6.200,1

530,0
659,0
0,0
6.000,1

530,0
118,8
0,0
6.100,1

530,0
118,8
0,0
6.300,1

ΠΔΕ /1

6.750,0

6.750,0

7.300,0

7.300,0

7.300,0

7.300,0

Γ.

Εθνικολογιστικές προσαρμογές /2 /3

-1.858,3

-1.347,5

-494,8

-877,7

-1.663,2

-1.683,4

ΙΙ.

Σύνολο δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού κατά
ESA (Ι-Γ) /4

57.046,1

57.548,5

57.538,7

58.370,9

58.649,7

58.912,9

Φορείς
20 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
21 Υπουργείο Τουρισμού
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
22 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Τ.Π.
ΠΔΕ
Ταμειακό Σύνολο
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Σύνολο κατά ESA
Ι.

TAMEIAKO ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Α+Β)

Α. Δαπάνες Τακτικού Προυπολογισμού (1+2)
1 Πρωτογενείς δαπάνες
εκ των οποίων:
Δαπάνες ανάληψης δανείων από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ) και παράλληλες
δαπάνες δημοσίου χρέου
Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση)
Καταπτώσεις εγγυήσεων (σε ακαθάριστη βάση)
Αναληψεις χρεών φορέων Γενικής Κυβέρνησης
2 Τόκοι (σε καθαρή βάση)
Β.

1 Οι προβλέψεις για το ΠΔΕ ανά Υπουργείο προέρχονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα διακριτά στοιχεία για το ΠΔΕ των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, τα ποσά των οποίων περιλαμβάνονται στο συνολικό όριο δαπανών του
εκάστοτε υπουργείου.
2 Εθνικολογιστικές προσαρμογές: (+) μείωση δαπανών / (-) αύξηση δαπανών.
3 Ο πίνακας περιλαμβάνει μόνο την προσαρμογή κατά ESA για την συνεισφ ορά προς την Τουρκία για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και συγκεκριμένα
2018: 6 εκατ., 2019: 1 εκατ. ευρώ.
4 Ο πίνακας δεν περιλαμβάνει τις χρηματοδοτήσεις για πληρωμές υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) και εξοφ λήσεων εκκρεμών αιτήσεων
συνταξιοδότησης.
5 Στο όριο δαπανών του Τ.Π. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περιλαμβάνονται πιστώσεις για αποδοχές εκτιμώμενου ποσού 34 εκατ. ευρώ κατ' έτος από το 2019
και μετά, στο πλαίσιο επανασχεδιασμού του βαθμολογίου-μισθολογίου βάσει περιγραφ ής θέσεων και αξιολόγησης, σε συμφ ωνία με το ισχύον Μνημόνιο Κατανόησης
(sMoU). Στο εν λόγω ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για εργοδοτικές εισφ ορές, οι οποίες είναι δημοσιονομικά ουδέτερες σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης
(ισόποσο έσοδο του υποτομέα των ΟΚΑ). Τυχόν διαφ ορές λόγω νέων προσλήψεων προσωπικού στα επόμενα έτη θα καλυφ θούν με ανακατανομή πιστώσεων από τις
Γενικές Κρατικές Δαπάνες.
6 Στο όριο δαπανών του Τ.Π. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις εκτιμώμενου ποσού 14,2 εκατ. ευρώ για δαπάνες που αφ ορούν
την Αρχή, αλλά έχουν προβλεφ θεί στο όριο δαπανών του Υπουργείου Οικονομικών (πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών), λόγω μη δυνατότητας επιμερισμού των εν λόγω
δαπανών επί του παρόντος, προκειμένου να μεταφ έρονται στον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια εκάστοτε έτους, με βάση τις κείμενες διατάξεις.
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ΙΙΙ.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ – ΠΕΔΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α.

Δεδουλευμένες δαπάνες νοσοκομείων - ΠΕΔΥ
Εξέλιξη δεδουλευμένων δαπανών υποτομέα νοσοκομείων - ΠΕΔΥ
(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Υποτομέας Νοσοκομεία- ΠΕΔΥ
Δεδουλευμένα έξοδα (μετά CB) ΜΠΔΣ 19-22

ΔΥΕ

ΔΥΕ

Εκτίμηση Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2.194

2.172

2.193

2.233

2.263

2.298

2.331

εκ τω ν οποίω ν: φαρμακευτική δαπάνη (όριο)

468

479

490

500

509

μισθοί

567

566

568

570

572
1.250

λοιπά έξοδα
Δεδουλευμένα έξοδα (μετά CB) ΜΠΔΣ 18-21

2.188

2.165

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΠΔΣ 19-22 σε σχέση με ΜΠΔΣ 18-21

1.158

1.189

1.206

1.227

2.164

2.186

2.208

2.233

29

47

55

64

Σημειώσεις:
1. Στις ανωτέρω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες μέσω του ΠΔΕ ενώ εξαιρούνται οι αντικριζόμενες .
2. Στις ανωτέρω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται τα στρατιωτικά νοσοκομεία .
3. Στις ανωτέρω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΠΕΔΥ, που
πληρώνονται από τον Κρατικό Π/Υ.
4. CB = Clawback

Β.

Ανάλυση Κοινωνικού Προϋπολογισμού
Κοινωνικός προϋπολογισμός
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ΔΥΕ

ΔΥΕ

ΜΠΔΣ

ΜΠΔΣ

ΜΠΔΣ

ΜΠΔΣ

ΜΠΔΣ

36.442
11.049
1.040
391
726
10.702
8
1.070
11.227
228
35.717
23.414
19.712
3.702
180
1.968
9.593
231
331

43.149
12.835
1.129
395
669
14.939
0
1.099
11.867
216
42.324
28.917
25.589
3.328
174
1.106
11.722
211
194

42.987
13.103
1.124
395
660
14.421
0
1.193
11.939
151
42.530
28.702
25.315
3.387
174
1.200
11.939
209
306

41.437
13.585
1.074
395
675
12.948
0
1.193
11.414
153
38.159
25.480
22.252
3.228
174
634
11.414
207
249

41.801
14.125
1.057
395
694
12.647
0
1.193
11.536
155
38.561
25.818
22.496
3.322
174
575
11.536
207
252

42.394
14.439
1.037
395
714
12.728
0
1.193
11.731
157
39.093
26.151
22.736
3.415
174
575
11.731
207
255

42.867
14.736
1.015
395
732
12.702
0
1.193
11.934
160
39.662
26.512
23.026
3.486
174
577
11.934
206
259

ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Ασφαλιστικά Ταμεία
Έσοδα
Ασφαλιστικές εισφορές
Ρύθμιση οφειλώ ν
Μεταβιβάσεις από ΑΚΑΓΕ
Κοινω νικοί πόροι
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό
Αντικριζόμενα έσοδα
Απόδοση περιουσίας
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτω ν
Λοιπά έσοδα
Έξοδα
Συντάξεις
Κύριας ασφάλισης
/1

Επικουρικής ασφάλισης
Λοιπές παροχές ασθένειας
Προνοιακές παροχές
Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους
Δαπάνες προσω πικού
Διοικητικές δαπάνες /2
Ταμειακό αποτέλεσμα

725

825

457

3.278

3.240

3.301

3.205

Εθνικολογιστικές προσαρμογές

-321

-302

528

0

0

0

0

Δημοσιονομικό αποτέλεσμα

404

523

985

3.278

3.240

3.301

3.205

302

Κοινωνικός προϋπολογισμός
(ποσά σε εκατ. ευρώ) - (συνέχεια)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ΔΥΕ

ΔΥΕ

ΜΠΔΣ

ΜΠΔΣ

ΜΠΔΣ

ΜΠΔΣ

ΜΠΔΣ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

195
6
160
18
11
171
137
11
23
24

1.123
6
1.109
8
0
1.123
1.095
11
17
0

1.928
6
1.914
8
0
1.928
1.900
11
17
0

1.928
6
1.914
8
0
1.928
1.900
11
17
0

1.928
6
1.914
8
0
1.928
1.900
11
17
0

1.928
6
1.914
8
0
1.928
1.900
11
17
0

0

24

0

0

0

0

0

2.262
1.172
181
674
47
89
99
2.168
1.869
90
96
113
94

2.764
1.729
196
543
43
91
161
2.297
2.004
86
96
111
467

2.960
1.863
196
635
58
95
113
2.415
2.114
95
97
109
544

3.027
1.921
187
705
58
98
58
2.518
2.195
98
101
124
509

3.090
1.987
184
705
58
98
58
2.532
2.205
98
105
124
558

3.153
2.053
181
705
58
98
58
2.549
2.222
98
105
124
603

3.213
2.117
177
705
58
98
58
2.568
2.240
98
106
124
645

β) ΟΠΕΚΑ (μη ασφαλιστικές αρμοδιότητες)
(τέως ΟΓΑ, ΝΑΤ)
Έσοδα
Ασφαλιστικές εισφορές
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό
Απόδοση περιουσίας
Λοιπά έσοδα
Έξοδα
Κοινω νικες παροχες
Δαπάνες προσω πικού
Διοικητικές δαπάνες
Ταμειακό αποτέλεσμα
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Δημοσιονομικό αποτέλεσμα
γ) ΟΑΕΔ,ΟΕΕ,ΟΕΚ
Έσοδα
Ασφαλιστικές εισφορές
Ρύθμιση οφειλώ ν
Μεταβιβάσεις από κρατικό προϋπολογισμό
Απόδοση περιουσίας
Εισπράξεις υπερ Δημοσίου και τρίτω ν
Λοιπά έσοδα
Έξοδα
Προνοιακές παροχές
Απόδοση εισπράξεω ν τρίτω ν
Δαπάνες προσω πικού
Λοιπές δαπάνες
Ταμειακό αποτέλεσμα
Εθνικολογιστικές προσαρμογές

45

37

0

0

0

0

0

Δημοσιονομικό αποτέλεσμα

139

504

544

509

558

603

645

4.899
3.904
151
2
502
39
250
51
5.005

5.380
4.557
174
0
314
63
255
17
5.316

5.114
4.480
174
0
100
40
300
20
5.101

4.932
4.306
166
0
100
40
300
20
4.852

5.019
4.395
164
0
100
40
300
20
4.998

5.096
4.476
160
0
100
40
300
20
5.098

5.185
4.568
157
0
100
40
300
20
5.125

2.089

2.332

2.249

2.028

2.186

2.256

2.250

Λοιπές παροχές ασθένειας (καθαρή μετά την
αφαίρεση clawback & rebate)

1.883

1.869

1.480

1.450

1.436

1.465

1.496

Απόδοση εισπράξεω ν τρίτω ν
Δαπάνες προσω πικού
Διοικητικές δαπάνες
Μεταβιβάσεις προς νοσοκομεία
Ταμειακό αποτέλεσμα

243
33
102
656
-106

251
37
85
742
64

300
40
132
900
13

300
42
133
900
80

300
42
134
900
21

300
42
135
900
-2

300
43
136
900
60

Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Δημοσιονομικό αποτέλεσμα

482
376

677
741

266
279

-53
27

11
32

35
33

-6
54

Ταμειακό αποτ/σμα κοινωνικού
προϋπολογισμού

713

1.380

1.015

3.867

3.818

3.903

3.911

Εθνικολογιστικές προσαρμογές

206

412

793

-53

11

35

-6

Δημοσιονομικό αποτ/σμα κοινων. προϋπ/σμού

919

1.792

1.808

3.815

3.829

3.938

3.905

δ) ΕΟΠΥΥ
Έσοδα
Ασφαλιστικές εισφορές
Ρύθμιση οφειλώ ν
Κοινω νικοί Πόροι
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό
Απόδοση περιουσίας
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτω ν
Λοιπά έσοδα
Έξοδα
Φαρμακευτική δαπάνη (καθαρή μετά την αφαίρεση
clawback & rebate)

/1: Στις δαπάνες επικουρικής ασφάλισης του έτους 2016 περιλαμβάνεται ποσό ύψους 84 εκατ. ευρώ που αφορά αποπληρω μή
ληξιπροθέσμω ν του ΜΤΠΥ από την ειδική χρηματοδότηση
/2: Οι χρεω στικοί τόκοι τω ν ασφαλιστικώ ν ταμείω ν περιλαμβάνονται στις διοικητικές δαπάνες .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
I.

Οι στόχοι και τα ανώτατα όρια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής, καθώς και οι προβλέψεις και εκτιμήσεις των δημοσιονομικών δεικτών της
Επεξηγηματικής του Έκθεσης, είναι σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες και τις
γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου, που περιγράφονται στο
ν.4270/2014 όπως ισχύει.

II.

Οι μακροοικονομικές και οι δημοσιονομικές προβλέψεις, πάνω στις οποίες βασίζεται το
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, έχουν υιοθετηθεί υπό
προϋποθέσεις από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, κυρίως ως προς τη
δυνατότητα αυξημένης συμβολής των επενδύσεων στην επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών
οικονομικής μεγέθυνσης άνω του 2% ετησίως.
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Αθήνα, 8 Ιουνίου 2018
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ι. Δραγασάκης

Ν. Παπάς

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κ. Γαβρόγλου

Π. Σκουρλέτης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ευτ. Αχτσιόγλου

Στ. Κοντονής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Αν. Ξανθός

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Όλ. Γεροβασίλη

Λ. Κονιόρδου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Γ. Σταθάκης

Χρ. Σπίρτζης

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. Κουρουµπλής

Έλ. Κουντουρά

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αλ. Χαρίτσης

Θ.Φωτίου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Γ. Χουλιαράκης

Π. Πολάκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σ. Φάµελος

Στ. Πιτσιόρλας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αν. Πετρόπουλος

Αικ. Παπανάτσιου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ. Στρατής

Ν. Μαυραγάνης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ν. Σαντορινιός
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Αριθµ. 154/ 6 /2018
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων –
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2019 – 2022»

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας διαφόρων Υπουργείων:

ΤΜΗΜΑ Α΄
Περιλαµβάνονται διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά µε την ίδρυση, οργάνωση και
λειτουργία του «Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσµά» (εφεξής «Φορέας»). Συγκεκριµένα προβλέπονται
τα εξής:
1.α. Ιδρύεται ο προαναφερόµενος Φορέας, για την εκπλήρωση της αναβλητικής αίρεσης που έχει προβλεφθεί
στη σχετική Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών για την
απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», η οποία κυρώθηκε µε το
ν. 4422/2016.
Ο εν λόγω Φορέας αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), το οποίο έχει κοινωφελή και µη
κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος.
Προσδιορίζεται ο σκοπός του Φορέα, που συνίσταται
στη διαχείριση και λειτουργία όλων των κοινόχρηστων
χώρων, υποδοµών, έργων και εξοπλισµού εντός του Ακινήτου και στην αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων χρεώσεων και ορίζεται η έδρα αυτού.
- Με κ.υ.α., εγκρίνονται ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας και ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας του
Φορέα, που εκδίδονται εντός της µνηµονευόµενης αποκλειστικής προθεσµίας και προσδιορίζεται το θεσµικό
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία αυτού [ν.4422/2016 και
οι κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόµενες διοικητικές πράξεις,
ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) κ.λπ.].
β. Εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες του ιδρυόµενου
Φορέα (παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισµού, περισυλλογής, µεταφοράς και διάθεσης απορριµµάτων, συντήρηση και διαχείριση οδικών υποδοµών
κ.λπ.), από τις οποίες εξαιρείται ρητά η έκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής (ΜΠΠΑ).
- Το οικονοµικό αποτέλεσµα του Φορέα διατίθεται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του.
(άρθρα 1 - 3)
2.α. Καθορίζεται η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα, το οποίο συγκροτείται µε κ.υ.α. και
αποτελείται από εννέα (9) µέλη. Ο Πρόεδρος και δύο (2)
µέλη του Δ.Σ. µαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται
από τους συναρµόδιους Υπουργούς.
- Με κοινή υπουργική απόφαση, µπορεί να προβλέπεται η καταβολή αποζηµίωσης για τη συµµετοχή εκάστου
µέλους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Φορέα και να ορί-

ζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής αυτής, σύµφωνα
και µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (άρθρο 22
παρ. 3 του ν. 4354/2015).
β. Η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται τετραετής (4ετής), µε δυνατότητα ανανέωσης για µία µόνο φορά.
γ. Προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες του Δ.Σ., καθώς
και του Προέδρου του Φορέα.
(άρθρα 4 - 7)
3.α. Καθορίζεται ο τρόπος στελέχωσης του Φορέα και
µεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:
- Ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται από το Δ.Σ., σύµφωνα
µε την προβλεπόµενη διαδικασία για την επιλογή των
στελεχών της Δηµόσιας Διοίκησης (άρθρο 8 παρ. 1 του
ν. 4369/2016).
- Με τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο οποίος
περιλαµβάνει ενδεικτικά, υπηρεσία διοικητικού-οικονοµικού-νοµικού, καθώς και τεχνική υπηρεσία, προβλέπονται
οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού.
- Κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, επιτρέπονται, µε κ.υ.α., η απόσπαση για δύο (2) έτη, µε
δυνατότητα ισόχρονης παράτασης και η µετάταξη σε κενή θέση του Φορέα, τακτικών υπαλλήλων του Δηµοσίου,
των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού,
των Ν.Π.Δ.Δ.. και των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, µε εισήγηση του Δ.Σ. και
µετά από αίτηση του υπαλλήλου. Η δαπάνη µισθοδοσίας
των αποσπασµένων βαρύνει τον προϋπολογισµό του Φορέα.
- Για την πρόσληψη προσωπικού, εφαρµόζονται αναλογικά και οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την
πρόσληψη προσωπικού κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των
κλάδων και ειδικοτήτων, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα (άρθρο πρώτο παρ. ΣΤ΄ του ν. 4093/2012).
β. Προβλέπεται ότι, ο Φορέας συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις, µνηµόνια συνεργασίας, συµβάσεις για
προµήθειες, εκτέλεση έργων και λήψη υπηρεσιών και
προβαίνει σε αναθέσεις έργων, υπηρεσιών, µελετών, στο
πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων του, σύµφωνα µε
την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία και τον κανονισµό του.
Ο κανονισµός, ο οποίος καταρτίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται µε κ.υ.α., καθορίζει ειδικότερα θέµατα σχετικά
µε τους όρους και τις διαδικασίες ανάθεσης εκπόνησης
µελετών, παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, παραχωρήσεων χρήσης, ενοχικού ή εµπραγµάτου δικαιώµατος επί ακινήτων κ.λπ..
γ. Ρυθµίζεται η διαδικασία παραλαβής στοιχείων από
τον Φορέα, στο πλαίσιο της διαδικασίας εγκατάστασής
του στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσµά
και συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα τµηµατικής εγκατάστασης του Φορέα και ανάληψης των καθηκόντων σε επιµέρους κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις που έχει παραλάβει το Ελληνικό
Δηµόσιο από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».
Επίσης, το Ελληνικό Δηµόσιο αναλαµβάνει να παραδώσει προς τον Φορέα, το σύνολο των εγγράφων και
των πληροφοριών που απαιτούνται για την παρακολούθηση, διαχείριση και λειτουργία των παραδοτέων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και υποδοµών.
(άρθρα 8 - 10)
4. Προσδιορίζονται οι πόροι/έσοδα του Φορέα, µεταξύ
των οποίων περιλαµβάνονται: i) η επαρκής χρηµατοδότησή του από το Υπουργείο Οικονοµικών, ii) κάθε άλλο έσοδο από την πραγµατική παροχή υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων, iii) χρηµατοδοτήσεις, δωρεές, εισφορές, χορη-
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γίες, επιχορηγήσεις, κληρονοµιές, κληροδοσίες, καταπιστεύµατα και κάθε άλλο έσοδο από κρατική ή ιδιωτική
πηγή, ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους
εθνικούς ή διεθνείς οργανισµούς, iv) προγράµµατα ενισχύσεων που προβλέπονται για επενδύσεις σε σχετικές
υποδοµές και συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας ή/και
φυσικών πόρων και v) ποσά που προέρχονται από ανταποδοτικά τέλη, τα οποία εισπράττουν οι Ο.Τ.Α.. α΄ βαθµού, στην περιφέρεια των οποίων κείται το ακίνητο. Τα
εν λόγω ποσά προσδιορίζονται στη βάση της έκτασης
της χωρικής αρµοδιότητας εκάστου Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού,
παρακρατούνται υποχρεωτικά από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή τον
εναλλακτικό προµηθευτή, από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού των
οικείων δήµων και αποδίδονται στο δικαιούχο ιδρυόµενο
Φορέα.
Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, τριµηνιαίας δόσης του οικείου ποσού,
πέραν του ενός (1) µηνός, το οφειλόµενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από αυτούς, µετά από αίτηµα του
Φορέα Διαχείρισης και αποδίδεται σε αυτόν.
Εάν οι οικείοι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού δεν αποδίδουν το εισπραχθέν ποσό του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού που αναλογεί στο Φορέα, το
εν λόγω ποσό παρακρατείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του υπόχρεου Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού,
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
(άρθρο 11)
5.α. Προσδιορίζονται τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττονται από τον ιδρυόµενο Φορέα Διαχείρισης και
τα οποία διακρίνονται σε: i) ανταποδοτικά τέλη χρήσεως
πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, κατά την οριζόµενη έννοια και ii) ανταποδοτικά τέλη φωτισµού και καθαριότητας, η επιβολή των οποίων επιτρέπεται υπέρ του Φορέα, κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας. Στα εν λόγω τέλη περιλαµβάνονται οι
δαπάνες διεξαγωγής, λειτουργίας και βελτίωσης της αντίστοιχης υπηρεσίας.
β. Ο τρόπος υπολογισµού των ανταποδοτικών τελών
καθαριότητας και φωτισµού, το ύψος και ο συντελεστής
αυτών, καθώς και ο τρόπος είσπραξής τους εγκρίνονται
µε κ.υ.α. και προσδιορίζονται µε απόφαση του Φορέα.
- Με την ανωτέρω κ.υ.α., µπορεί να προβλέπεται η είσπραξη ανταποδοτικών τελών, µέσω ειδικού κωδικού είσπραξης, από τον εκάστοτε προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και την απόδοσή τους στον υπό ίδρυση Φορέα.
(άρθρο 12)
6.α. Προβλέπεται η λειτουργία, στο Φορέα, τριµελούς
Εξελεγκτικής Επιτροπής, µε τη µνηµονευόµενη σύνθεση. Η εν λόγω Επιτροπή ορίζεται µε κ.υ.α. και ελέγχει, ανά µήνα, την πορεία των οικονοµικών µεγεθών του Φορέα.
- Ο τακτικός οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος
διενεργείται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί
Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και µε τη συνδροµή της εν λόγω Επιτροπής.
- Ρυθµίζονται θέµατα διενέργειας του τακτικού ελέγχου από ορκωτούς λογιστές και ορίζεται ότι ο Υπουργός
Οικονοµικών µπορεί να ζητά οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης του Φορέα.
β. Θεσπίζεται απαλλαγή των κάθε είδους δωρεών, επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων, χορηγιών, παροχών σε χρήµα ή σε είδος, που δίδονται υπέρ του Φορέα από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, από κάθε είδους φόρο, τέλος ή τέλος χαρτοσήµου, δικαίωµα ή εισφορά υ-

πέρ του Δηµοσίου, µε εξαίρεση το Φόρο Προστιθέµενης
Αξίας (Φ.Π.Α.) και το φόρο δωρεάς και κληρονοµίας.
- Ορίζεται ότι, ο Φορέας δικαιούται να ζητήσει επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. φορολογικής
ή διαχειριστικής περιόδου σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα. (άρθρα 13, 14)

ΤΜΗΜΑ Β΄
Ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
1. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται διατάξεις του
ν.1876/1990, αναφορικά µε την αντιµετώπιση συλλογικών εργατικών διαφορών, µε τη διαδικασία της µεσολάβησης ή της διαιτησίας, στα εξής κατά βάση σηµεία:
- Προστίθεται στα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη,
για την υποβολή πρότασης µεσολάβησης ή την έκδοση
διαιτητικής απόφασης και η εξέλιξη της αγοραστικής δύναµης του µισθού.
- Παρέχεται το δικαίωµα στο µεσολαβητή να απόσχει
από την υποβολή σχετικής πρότασης, τάσσοντας προθεσµία στα µέρη για συνέχιση των διαβουλεύσεων, η οποία
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τρεις (3), ούτε µεγαλύτερη από έξι (6) εργάσιµες ηµέρες, µε δυνατότητα παράτασής της κατόπιν συµφωνίας των µερών. (άρθρο 15)
2. Ορίζεται σε πέντε (5) έτη από τρία (3) που είναι σήµερα η διάρκεια της θητείας των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου (ΔΣ) του Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).
(άρθρο 16)
3. Επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την επικράτεια η διοικητική ηλεκτρονική διαδικασία απονοµής προνοιακών
παροχών σε χρήµα σε άτοµα µε αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για τις παροχές αυτές από
τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) µε τους όρους και προϋποθέσεις
που εφαρµόζεται πιλοτικά στην Περιφέρεια Αττικής βάσει του άρθρου 215 του ν. 4512/2018.
(άρθρο 17)
4.α. Παρατείνεται µέχρι 31.12.2018 (λήγει 30.6.2018)
η εφαρµογή της πιλοτικής διαδικασίας απονοµής προνοιακών παροχών σε χρήµα για τα άτοµα µε αναπηρία, που
υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση ένταξής τους στις
εν λόγω παροχές, από τον ΟΠΕΚΑ.
β. Επεκτείνεται, εντός του Ιουλίου 2018 και εντός του
Σεπτεµβρίου 2018 η εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος απονοµής προνοιακών παροχών σε χρήµα και για
τα άτοµα µε αναπηρία, που διαµένουν µόνιµα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, αντίστοιχα.
(άρθρο 18)
5.α. Ορίζεται, από 1.6.2019 και µέχρι 31.5.2022 σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό
3,25% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών µηνιαίων αποδοχών του εργαζόµενου, το ποσό της
µηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισµένων του Ενιαίου Δηµοσιογραφικού Οργανισµού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ). Το ποσοστό αυτό, από 1.6.2022, ορίζεται σε 3% για τον εργαζόµενο και σε 3% για τον εργοδότη. (Σήµερα το ποσοστό αυτό ορίζεται σε 3,5% για καθεµία από τις προαναφερόµενες κατηγορίες ασφαλισµένων).
β. Ορίζεται επίσης, ότι η εργοδοτική εισφορά που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967, θα
χρηµατοδοτεί τον κλάδο υγείας του ΕΔΟΕΑΠ.
(άρθρο 19)
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6. Προβλέπεται ότι, το ποσό της επικουρικής σύνταξης
στους ασφαλισµένους για πρώτη φορά από 1.7.2018 και
εφεξής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΔΟΕΑΠ υπολογίζεται µε βάση το διανεµητικό σύστηµα καθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση.
Το ως άνω ποσοστό θα υπολογίζεται βάσει της ποσοστιαίας µεταβολής των συντάξιµων αποδοχών των ασφαλισµένων. Για την αντιµετώπιση πιθανών ελλειµµάτων θα γίνεται χρήση περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση ελλειµµάτων λειτουργεί αυτόµατος µηχανισµός
εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει κάθε αναπροσαρµογή των εισφορών. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται
οποιαδήποτε µεταφορά κεφαλαίων από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό.
Για τους ασφαλισµένους µέχρι 30.6.2018 ο ανωτέρω
τρόπος υπολογισµού της επικουρικής σύνταξης αφορά
το χρόνο ασφάλισης από 1.7.2018 και εφεξής.
(άρθρο 20)
7. Δίδεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να
µεταβιβάζει πιστώσεις στον ΕΟΠΥΥ για την αποζηµίωση
συµβεβληµένων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα.
Με κοινή υπουργική απόφαση, καθορίζεται η διαδικασία µεταβίβασης των πιστώσεων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
(άρθρο 21)
8. Συµπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 235 του
ν.4389/2016 αναφορικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος «Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), στα
εξής κατά βάση σηµεία:
- Επικαιροποιείται ο ορισµός «Άστεγος» µε την υπαγωγή στη συγκεκριµένη έννοια και των αστέγων που έχουν καταγραφεί και από τις κοινωνικές υπηρεσίες των
Κέντρων Κοινότητας, οι οποίοι εφεξής δύναται να είναι
ωφελούµενη µονάδα του προγράµµατος.
- Επανακαθορίζονται οι παροχές, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στο δηλούµενο εισόδηµα για τον υπολογισµό του ΚΕΑ (προστίθεται η οικονοµική ενίσχυση που
χορηγείται σ’ όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεοµηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, καθώς και το επίδοµα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους).
- Εξαιρείται το ΚΕΑ, από τον τρόπο υπολογισµού του
ποσού για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
(άρθρο 22)

ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
και συγκεκριµένα:
1.α. Συµπληρώνεται το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αναφορικά µε τη δυνατότητα διενέργειας νέου πλειστηριασµού, σε περίπτωση έλλειψης πλειοδοτών και ρυθµίζεται η σχετική διαδικασία (καθορισµός
κατ’ απόλυτη προτεραιότητα της δικασίµου, χρόνος έκδοσης της απόφασης, προσκόµιση από τον αιτούντα
σχετικής έκθεσης εκτίµησης της αξίας του πράγµατος
που εκπλειστηριάζεται κ.λπ.).
β. Συµπληρώνονται συγκεκριµένες διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007) σχετικά µε την κήρυξη
του οφειλέτη ως συγγνωστού και την αίτηση περί απαλ-

λαγής αυτού, εφαρµοζοµένων των προτεινόµενων διατάξεων και στις καταχωρίσεις που έγιναν από 1.10.2016,
καθώς και στις εκκρεµείς αιτήσεις πτώχευσης.
Συγκεκριµένα, εξειδικεύεται η διαδικασία, κατά την οποία το αρµόδιο δικαστήριο αποφαίνεται εάν ο οφειλέτης είναι συγγνωστός και αποσαφηνίζεται η διαδικασία
απαλλαγής του [υποβολή αίτησης εντός της µνηµονευόµενης προθεσµίας από την καταχώριση του ονόµατος ή
της επωνυµίας του οφειλέτη στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στα Μητρώα Πτωχεύσεων].
(άρθρα 23, 24)

ΤΜΗΜΑ Δ΄
Ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας:
1. Επεκτείνεται και στα έτη 2019 – 2022, η εφαρµογή
του µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής (claw back) αναφορικά µε τα επιτρεπόµενα όρια δαπανών που δύναται
να αναληφθούν, ετησίως, για φαρµακευτική δαπάνη και
για παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας.
Τα ανωτέρω επιτρεπόµενα όρια αναπροσαρµόζονται
για τα έτη 2019-2022 αποκλειστικά βάσει της προβλεπόµενης κατ’ έτος µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ σε
σταθερές τιµές, όπως αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισµό κάθε έτους.
(άρθρο 25)
2.α. Ορίζεται σε ποσοστό µηδέν τοις εκατό (0%) το ποσοστό συµµετοχής των δικαιούχων φαρµακευτικής περίθαλψης, που λαµβάνουν φάρµακα για τη θεραπεία χρόνιων ή εξαιρετικά σοβαρών παθήσεων, καθώς και για
τους κάθε φορά δικαιούχους Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) και τα προστατευόµενα µέλη των οικογενειών τους, εφόσον επιλέξουν να προµηθευτούν
γενόσηµα φάρµακα. (Σήµερα το ποσοστό αυτό ορίζεται
σε 10%).
β. Καθιερώνεται ποσοστό επιστροφής (rebate) 0,8% επί της λιανικής τιµής των συνταγογραφούµενων φαρµάκων αναφοράς µετά τη λήξη της περιόδου προστασίας
προς τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(ΕΟΠΥΥ) για το έτος 2018.
Με υπουργική απόφαση δύναται να αναπροσαρµόζεται, για τα επόµενα έτη, το ποσοστό επιστροφής, ο τρόπος υπολογισµού του και να ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής του.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα, µε υπουργική απόφαση,
να καθορίζονται οι ελάχιστες ποσότητες αποθεµάτων
γενοσήµων φαρµάκων, ανά θεραπευτική κατηγορία που
οφείλουν να διαθέτουν τα φαρµακεία.
(άρθρο 26)
3.α. Παρέχονται, κατόπιν προηγούµενης γνωµάτευσης
πιστοποιηµένου ιατρού – οφθαλµιάτρου και κατόπιν ιατρικού ελέγχου από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Οργανισµού, τα οπτικά – γυαλιά οράσεως που χορηγούνται από
µη συµβεβληµένο ιδιώτη πάροχο και αποζηµιώνονται
σύµφωνα µε τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υπηρεσιών
Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, όπως ισχύει κάθε φορά.
Στην περίπτωση του δικαιούχου παροχής εκδίδεται
βεβαίωση ως παράρτηµα της γνωµάτευσης, η οποία
προσδιορίζει, µεταξύ άλλων, το προς αποζηµίωση δικαιούµενο ποσό.
Σε περίπτωση που το παραστατικό πώλησης των χορηγούµενων ειδών είναι µικρότερης αξίας από το βεβαιούµενο ποσό, καταβάλλεται στον πάροχο οπτικών το αντίτιµο της πραγµατικής τιµής πώλησης της παροχής.
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β. Το εξαµηνιαίο επιτρεπτό όριο δαπάνης του ΕΟΠΥΥ
για τις παροχές αυτές υπάγεται στους περιορισµούς του
άρθρου 100 του ν.4172/2013.
γ. Οι εν λόγω διατάξεις εφαρµόζονται αναλογικά και
στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους
δικαιούχους περίθαλψης από µη συµβεβληµένους µε τον
ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους ειδικής αγωγής. (άρθρο 27)
4. Θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα, δήλωση αρνήσεως ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας περί εξόφλησης, κατόπιν συµψηφισµού ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ, µε οφειλές claw back και rebate των
ιδίων προς τον ΕΟΠΥΥ, εφόσον η δήλωση αυτή ανακληθεί εγγράφως από τον πάροχο µέχρι την 15.6.2018.
(άρθρο 28)
5. Προβλέπεται εφεξής, αυτοδίκαιος συµψηφισµός εκ
µέρους του ΕΟΠΥΥ του υπερβάλλοντος ποσού της µηνιαίας φαρµακευτικής δαπάνης των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρµακευτικών προϊόντων µε οφειλές
του ιδίου προς τους ΚΑΚ από την προµήθεια φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων για τις ανάγκες των φαρµακείων
του. (Σήµερα παρέχεται η δυνατότητα στον ΕΟΠΥΥ να
αντιµετωπίσει τις προαναφερόµενες υποχρεώσεις του
προς τους ΚΑΚ µε τον συγκεκριµένο τρόπο).
(άρθρο 29)
6. Ορίζεται, ως αρµόδιο, το Α΄ Τµήµα του Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΠ), για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών επιλογής των προσώπων που θα
στελεχώσουν το ΔΣ της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προµηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ).
(άρθρο 30)
7. Αίρεται ο περιορισµός της ανάπτυξης µιας (1) µόνο
ιατρικής ειδικότητας στις Μονάδες Ηµερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ), που ισχύει σήµερα.
(άρθρο 31)
8. Δηµιουργείται και τηρείται στον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονικός φάκελος δαπάνης ασφάλισης υγείας δικαιούχου.
Στο φάκελο αυτόν ο δικαιούχος περίθαλψης έχει άµεση
πρόσβαση, προκειµένου να ενηµερωθεί για τις δαπάνες
που τον αφορούν, µε δυνατότητα αµφισβήτησής τους σε
περίπτωση µη πραγµατοποιήσεώς τους.
(άρθρο 32)
9.α. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικά
και όχι σε έντυπη µορφή, στο πληροφοριακό σύστηµα
του ΕΟΠΥΥ, των απαιτούµενων δικαιολογητικών βάσει
των οποίων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωµή δαπάνες των ιδιωτών παρόχων υγείας του ΕΟΠΥΥ, πλην υποβολών φαρµακοποιών που αφορούν αποκλειστικά στο φάρµακο. Οµοίως, µπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στις αρµόδιες Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στον ΕΟΠΥΥ, τα δικαιολογητικά και τα εκδοθέντα για την πληρωµή της δαπάνης χρηµατικά εντάλµατα (ΧΕ), για την άσκηση προληπτικού ελέγχου στις προβλεπόµενες περιπτώσεις και τη
θεώρηση των ΧΕ αντίστοιχα.
β. Το σύνολο του φυσικού αρχείου που υποβάλλεται
στον ΕΟΠΥΥ απαιτείται σε µηνιαία βάση από δείγµα παρόχων σε ποσοστό, όχι κατώτερο του 1% του συνόλου
αυτών. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν
προσκοµισθεί στον ΕΟΠΥΥ το αιτούµενο φυσικό αρχείο,
η οικεία δαπάνη δεν εκκαθαρίζεται και δεν αποζηµιώνεται.
(άρθρο 33)

ΤΜΗΜΑ Ε΄
Ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού:

Επανακαθορίζονται διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε την ενιαία τιµή βιβλίου. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων:
- Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση ανατύπωσης του βιβλίου η τιµή διάθεσής του στο κοινό δεν µπορεί να είναι
χαµηλότερη του 80% της καθορισµένης από τον εκδότη
τιµής διάθεσης επί δώδεκα µήνες.
- Επικαιροποιείται το πλαίσιο των επιβαλλόµενων κυρώσεων που δύναται να επιβληθεί σε περίπτωση παραβάσεων ρυθµίσεων σχετικά µε τον καθορισµό της τιµής
διάθεσης βιβλίων κ.λπ..
(άρθρα 34-39)

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
Εισάγονται ρυθµίσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
1. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον Ειδικό Λογαριασµό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (ΕΛΑΠΕ) και συγκεκριµένα:
α. Η χρέωση που επιβάλλεται στους εκπροσώπους
φορτίου για το σύνολο της απορροφώµενης ενέργειας
στη χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, µειώνεται περαιτέρω και για τα έτη 2019 και 2020, οπότε και
καταργείται, σε ποσοστό 50% και 30% αντίστοιχα, της
χρέωσης που προκύπτει από την εφαρµογή της προβλεπόµενης µεθοδολογίας (κατά τα ισχύοντα, το ποσοστό
της ανωτέρω χρέωσης από 1.4.2018 και µετά ανέρχεται
στο 65% αυτής).
Ειδικότερα, για τα έτη 2019 και 2020 (πέραν του 2018
που ήδη προβλέπεται αντίστοιχη διαδικασία), στην περίπτωση που προκύψει ετήσιο σωρευτικό απολογιστικό
λογιστικό πλεόνασµα στον ΕΛΑΠΕ, αυτό αποδίδεται κατά το επόµενο έτος στους εκπροσώπους φορτίου από
τον Λειτουργό της Αγοράς, ως εκροή του ανωτέρω ειδικού λογαριασµού, κατά τα οριζόµενα και αφού ληφθεί υπόψη το ειδικό αποθεµατικό ασφαλείας έκτακτων δαπανών ύψους 70.000.000 ευρώ. Η διαδικασία απόδοσης
του τυχόν προκύπτοντος πλεονάσµατος και λοιπά συναφή θέµατα καθορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Η κατά τα ανωτέρω διάθεση του ετήσιου σωρευτικού
απολογιστικού πλεονάσµατος του προαναφερόµενου
Ειδικού Λογαριασµού για τα έτη 2018, 2019 και 2020,
λαµβάνεται υπόψη και στην αναθεώρηση των µοναδιαίων χρεώσεων του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκποµπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), που επιβάλλονται
στους πελάτες – καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.
β. Το ποσοστό των εσόδων από πλειστηριασµούς αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου,
που αποτελεί πόρο του ΕΛΑΠΕ, για τα έτη 2019 και
2020, αυξάνεται σε 65% (αντί 60% κατ’ ελάχιστο όριο
που προβλέπεται).
(άρθρο 40)
2. Τίθεται, ειδικά για τα έτη 2019 και 2020, ανώτατο όριο, 59.000.000 ευρώ και 68.000.000 ευρώ αντίστοιχα,
στην χορηγούµενη, µε υπουργική απόφαση, πίστωση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό στον ειδικό διαχειριστικό λογαριασµό για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), προς κάλυψη του κόστους παροχής των ανωτέρω
υπηρεσιών στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο
36 παρ.2 του ν.4067/2012).
(άρθρο 41)
3. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις δηµοπρασίες πώλησης προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας
µε φυσική παράδοση και ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:
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α. Με απόφαση της ΡΑΕ, µειώνονται κατά 50% οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που τυχόν ορίζονται προς
δηµοπράτηση, µε την πλήρωση των οριζόµενων προϋποθέσεων. Με την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων αγοραπωλησίας µετοχών, ο µηχανισµός αναπροσαρµογής των προς δηµοπράτηση ποσοτήτων καταργείται.
β. Μειώνεται, επίσης, κατά 9%, για το έτος 2019, το
ποσοστό της ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας
προς δηµοπράτηση επί του συνολικού όγκου ηλεκτρικής
ενέργειας του διασυνδεδεµένου συστήµατος του προηγούµενου έτους, µε την προϋπόθεση υλοποίησης των αναγκαίων προαπαιτούµενων πράξεων για την ολοκλήρωση των συναλλαγών που περιλαµβάνονται στη σύµβαση
αγοραπωλησίας των µετοχών.
γ. Καθορίζεται η διαδικασία τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, προκειµένου ο σχετικός µηχανισµός πώλησης των ανωτέρω προϊόντων µε φυσική
παράδοση να είναι συµβατός µε τις ρυθµίσεις που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ν.4425/2016).
(άρθρο 42)
ΤΜΗΜΑ Ζ΄
Ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ειδικότερα:
Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 του
ν.4256/2014 σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
εκµετάλλευσης των επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής
και προβλέπεται η κατάργηση, από 1.11.2018, του ελαχίστου ορίου διάρκειας των δώδεκα (12) ωρών της σύµβασης ναύλωσης, καθώς και της εκτέλεσης µέχρι και δύο
(2) µόνο συµβάσεων ολικής ναύλωσης µέσα στο ίδιο εικοσιτετράωρο.
(άρθρο 43)
ΤΜΗΜΑ Η΄
Ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Τουρισµού:
Αποσαφηνίζονται διατάξεις αναφορικά µε το είδος
του µεταφορικού µέσου και τη φύση της χρήσης του (δηµόσιας ή ιδιωτικής), για την πραγµατοποίηση προγραµµάτων εκδροµών ή περιηγήσεων εντός ή εκτός της χώρας.
(άρθρο 44)
ΤΜΗΜΑ Θ΄
Ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Οικονοµίας & Ανάπτυξης:
1. Τροποποιούνται-συµπληρώνονται διατάξεις του
ν. 4469/2017 περί του εξωδικαστικού µηχανισµού ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων. Ειδικότερα:
α. Επεκτείνεται η δυνατότητα υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης χρηµατικών οφειλών του ν.
4469/2017, και στις οφειλές προς το Δηµόσιο και υπέρ
τρίτων πιστωτών που έχουν βεβαιωθεί µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2017 (σήµερα υπάγονται οφειλές βεβαιωµένες
µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2016).
Ως προς τις οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) προβλέπεται πως αντί να έχουν βεβαιωθεί µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2016 (που ισχύει σήµερα), µπορούν να υπαχθούν στην ως άνω διαδικασία οφειλές που γεννήθηκαν έως την 31η Δεκεµβρίου 2017 ή
ανάγονται σε χρόνο έως την 31η Δεκεµβρίου 2017 κατά

τα ειδικότερα οριζόµενα.
β. Προβλέπεται ότι εάν δύο ή περισσότεροι πιστωτές
έχουν ακριβώς ίσες απαιτήσεις και οι απαιτήσεις τους, αθροιζόµενες µε τις µικρότερες απαιτήσεις, υπερβαίνουν
το 15% του συνολικού χρέους ή το ποσό των 20 εκατ.
ευρώ, τότε οι πιστωτές αυτοί συµµετέχουν στη διαδικασία για το σύνολο των απαιτήσεών τους και δεσµεύονται
από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών του
ν. 4469/2017.
γ. Οι οµόρρυθµοι εταίροι οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης
εταιρείας µπορούν να ζητήσουν τη ρύθµιση και του συνόλου των δικών τους οφειλών, οι οποίες θα επιτρεπόταν να ρυθµιστούν, αν οι εταίροι υπέβαλλαν αίτηση ως ιδιοκτήτες ατοµικής επιχείρησης κατά τα ειδικότερα οριζόµενα κ.λπ..
δ. Το ύψος της αµοιβής του συντονιστή της διαδικασίας υπαγωγής οφειλετών στον εξωδικαστικό µηχανισµό (η οποία σήµερα ορίζεται στο ποσό των 200 και των
400 ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στις κατηγορίες των µικρών και των µεγάλων επιχειρήσεων αντίστοιχα) θα καθορίζεται εφεξής µε απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και θα
µπορεί να κλιµακώνεται ανάλογα µε την κατηγοριοποίηση του οφειλέτη ως µικρής ή µεγάλης επιχείρησης κ.λπ..
ε. Επιµηκύνεται από 70 σε 90 ηµέρες το χρονικό διάστηµα αυτοδίκαιης αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθµιση.
Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα αναστέλλεται και κάθε
διοικητικό µέτρο, το οποίο επιβάλλεται, αυτοδικαίως ή
µε πράξη της Διοίκησης, ως συνέπεια της µη εξόφλησης
υποχρεώσεων, των οποίων ζητείται η ρύθµιση, και το οποίο συνεπάγεται την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.
στ. Επανακαθορίζεται η ρύθµιση του άρθρου 15 του
ν. 4469/2017 σχετικά µε τη συµµετοχή του Δηµοσίου και
των Φ.Κ.Α. στον εξωδικαστικό µηχανισµό ρύθµισης χρηµατικών οφειλών. Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της σχετικής σύµβασης αναδιάρθρωσης η Φορολογική Διοίκηση
αποφασίζει ότι οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα
χέρια τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαµβάνουν
µελλοντικές απαιτήσεις. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ανεξάρτητα από το εάν οι κατασχέσεις επιβλήθηκαν για υπαγόµενες ή µη στη σύµβαση οφειλές, και γνωστοποιείται στον τρίτο. Ποσά απαιτήσεων που γεννώνται µετά
την ως άνω γνωστοποίηση, αποδεσµεύονται και αποδίδονται κατά νόµο, ενώ ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτή αποδίδονται στο Δηµόσιο. Αν ανατραπεί ή ακυρωθεί η σύµβαση, οι ανωτέρω κατασχέσεις αναπτύσσουν πλήρως τις έννοµες συνέπειές τους, αναφορικά µε τις µελλοντικές απαιτήσεις, από τη γνωστοποίηση της ανατροπής στον τρίτο. Τυχόν αποκτηθέντα
δικαιώµατα ή αξιώσεις τρίτων δεν αντιτάσσονται έναντι
του κατασχόντος Δηµοσίου. Οι κατασχέσεις στα χέρια
τρίτων, που έχουν επιβληθεί αποκλειστικά για οφειλές υπαγόµενες στη σύµβαση, αίρονται µετά από αίτηση του
οφειλέτη, εφόσον έχει εξοφληθεί ποσοστό τουλάχιστον
75% του συνολικού προς καταβολή στο Δηµόσιο ποσού
της σύµβασης. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ποσά που έχουν αποδοθεί στο Δηµόσιο δεν επιστρέφονται.
(άρθρα 45-55)
2. Τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3869/2010 σχετικά
µε τη ρύθµιση υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων, καθώς και του ν. 4354/2015 σχετικά µε τη διαχείριση των
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µη εξυπηρετούµενων δανείων. Ειδικότερα:
α. Η αίτηση του οφειλέτη για τη ρύθµιση των οφειλών
του κατά το ν. 3869/2010 συνοδεύεται και από δήλωση
του για άρση τραπεζικού απορρήτου. Επιπλέον, ανατίθεται στη γραµµατεία του ειρηνοδικείου η δυνατότητα ελέγχου εάν από τα συνυποβαλλόµενα έγγραφα προκύπτει εισόδηµα για τον οφειλέτη από επιχειρηµατική δραστηριότητα και το είδος αυτής, καθώς και εάν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση από τον ίδιο οφειλέτη.
β. Επανακαθορίζεται η προδικασία του άρθρου 5 του
ν. 3869/2010 και ορίζεται ότι η παύση ή ο περιορισµός
της τοκογονίας απαιτήσεων θεωρείται ότι ουδέποτε επήλθε αν η αίτηση του οφειλέτη απορριφθεί τελεσίδικα.
γ. Τροποποιούνται-συµπληρώνονται διατάξεις που
ρυθµίζουν τη διαδικασία ρευστοποίησης περιουσίαςπροστασία κύριας κατοικίας του άρθρου 9 του
ν. 3869/2010. Ειδικότερα:
Παρέχεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε πιστωτή να
υποβάλει αίτηση για λογαριασµό του οφειλέτη του στο
Ελληνικό Δηµόσιο για τη µερική κάλυψη του ποσού της
µηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών
(σήµερα η αίτηση αυτή µπορούσε να υποβληθεί αποκλειστικά και µόνο από τον οφειλέτη).
Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει εγκαίρως της συνεισφορά του, ο θιγόµενος πιστωτής υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως, το αργότερο µέσα σε ένα µήνα της
Ειδικής Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Αν ο
πιστωτής παραλείψει το ανωτέρω και ο οφειλέτης εκπέσει, τότε ο πιστωτής υποχρεούται να επιστρέψει στο Ελληνικό Δηµόσιο µε το νόµιµο τόκο τα ποσά που αυτό κατέβαλε µετά την ασυνέπεια του οφειλέτη κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. Καθυστέρηση του Ελληνικού Δηµοσίου
ως προς την καταβολή της συνεισφοράς τους δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να οδηγήσει σε έκπτωση του οφειλέτη.
Παρέχεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε διάδικο να
ζητήσει η απόφαση του δικαστηρίου για την εξαίρεση ή
µη της κύριας κατοικίας από την εκποίηση να βασιστεί
στην εµπορική και όχι στην αντικειµενική αξία αυτής (µε
το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο προϋπόθεση εξαίρεσης
κύριας κατοικίας οφειλέτη από την εκποίηση είναι η αντικειµενική αξία αυτής να µην υπερβαίνει τα 180.000 ευρώ
για τον άγαµο οφειλέτη κ.λπ.)
Για τον προσδιορισµό της εµπορικής αξίας της κύριας
κατοικίας του οφειλέτη το δικαστήριο διορίζει ως πραγµατογνώµονα πιστοποιηµένο εκτιµητή που περιλαµβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών της αρµόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Οικονοµικών. Τα έξοδα της
πραγµατογνωµοσύνης βαρύνουν τον διάδικο που τη ζητεί.
Αν το δικαστήριο δεν εξαιρέσει την κύρια κατοικία από
τη ρευστοποίηση, τότε για τρία έτη από τη δηµοσίευση
της απόφασης η τιµή πρώτης προσφοράς κατά τον πλειστηριασµό της δεν µπορεί να είναι κατώτερη του ορίου
αξίας για την προστασία της κύριας κατοικίας. Αν σε δύο
διαδοχικούς πλειστηριασµούς, µε τιµή πρώτης προσφοράς ίση µε το όριο αξίας για την προστασία της κύριας
κατοικίας, δεν γίνει κατακύρωση, τότε ο οφειλέτης µπορεί να ζητήσει µεταρρύθµιση της απόφασης για τη δικαστική ρύθµιση των οφειλών του προκειµένου να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του από τη ρευστοποίηση, εφόσον
συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας. Στη δίκη της αίτησης µε-

ταρρύθµισης τεκµαίρεται αµάχητα ότι η εµπορική αξία
της κατοικίας είναι κατώτερη του ορίου αξίας για την
προστασία της κύριας κατοικίας.
Το δικαστήριο κατανέµει το ποσό που µπορεί να καταβάλει ο οφειλέτης µεταξύ της ρύθµισης οφειλών του άρθρου 8 του ν. 3869/2010 και του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του άρθρου 9 του ίδιου νόµου, διασφαλίζοντας
ότι οι πιστωτές δεν θα βρεθούν χωρίς τη συναίνεσή τους
σε χειρότερη οικονοµική θέση από αυτήν, στην οποία θα
βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.
Αν οι καταβολές που πραγµατοποιήθηκαν δυνάµει της
πρωτοβάθµιας απόφασης υπολείπονται αυτών που ορίζονται µε την δευτεροβάθµια, ο οφειλέτης υποχρεούται
να εξοφλήσει άτοκα το ποσό της διαφοράς που υπολείπεται (σήµερα το ποσό που προκύπτει αποπληρώνεται εντόκως) κ.λπ..
δ. Προβλέπεται ότι αν ο εγγυητής, ο εις ολόκληρον υπόχρεος ή άλλο δικαιούχο σε αναγωγή πρόσωπο καταβάλει τόσο το τµήµα της οφειλής από την οποία ο οφειλέτης πρόκειται να απαλλαγεί κατά τα ειδικότερα οριζόµενα όσο και µέρος της οφειλής που περιλαµβάνεται
στην απόφαση ρύθµισης του ή στο σχέδιο διευθέτησης
οφειλών, τότε αυτός υποκαθίσταται αυτοδικαίως για το
τελευταίο ποσό στη θέση του πιστωτή στο µέτρο και µε
τις προϋποθέσεις που η οφειλή αυτή έχει διαµορφωθεί
δυνάµει της ρύθµισης ή του σχεδίου διευθέτησης οφειλών που επικυρώθηκε µε τη δικαστική απόφαση.
(άρθρα 56-69)
3. Ρυθµίζεται το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία
νοµίµων και λειτουργουσών ως σήµερα δραστηριοτήτων, είτε αυτές είναι εγκατεστηµένες σε θεσµοθετηµένους υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων είτε σε
περιοχές χωρίς καθορισµένες χρήσης γης, στις οποίες ο
καθορισµός ή η µεταβολή χρήσης γης τις καθιστά µη
συµβατές µε αυτήν.
(άρθρο 70)
4. Επαναπροσδιορίζεται το πλαίσιο για την απλούστευση της λειτουργίας µεταποιητικών και συναφών
δραστηριοτήτων. Συγκεκριµένα µεταξύ άλλων:
(i) Προστίθεται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων
περί απλούστευσης της λειτουργίας µεταποιητικών και
συναφών δραστηριοτήτων, και νέοι Κωδικοί Αριθµοί
Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
(ii) Καθιερώνεται διαδικασία για τις δραστηριότητες
µέσης και υψηλής όχλησης.
(iii) Επικαιροποιείται το πλαίσιο των επιβαλλόµενων
κυρώσεων.
(iv) Επιτρέπεται η εγκατάσταση εφεδρικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε σκοπό τη λειτουργία τους σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή αδυναµίας των εγκαταστάσεων του δικτύου διανοµής ή του συστήµατος µεταφοράς και ορίζεται ο
φορέας και ο τρόπος ελέγχου της σύνδεσης του εφεδρικού σταθµού.
(v) Εξαιρούνται της έγκρισης εγκατάστασης, οι δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές που καθορίζονται γενικές κατηγορίες χρήσεων γης βιοµηχανίας – βιοτεχνίας από Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ), Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Ωστόσο υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης της δραστηριότητας καταβάλλοντας το προβλεπόµενο παράβολο.
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(vi) Προβλέπεται η αναθεώρηση µε ΚΥΑ, η οποία θα εκδοθεί έως την 31η Δεκεµβρίου 2020, των κατηγοριών όχλησης, στις οποίες κατατάσσονται οι µεταποιητικές και
συναφείς δραστηριότητες.
- Καθορίζεται το πλαίσιο για την απλούστευση εγκατάστασης και λειτουργίας συστηµάτων περιβαλλοντικών
υποδοµών. Συγκεκριµένα µεταξύ άλλων:
(i) Προσδιορίζονται τα έργα και οι εγκαταστάσεις που
εµπίπτουν στο προαναφερόµενο πλαίσιο, τα οποία δεν
κατατάσσονται στους βαθµούς όχλησης της απόφασης
της παρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011.
(ii) Ορίζεται το είδος της απαιτούµενης έγκρισης λειτουργίας ανάλογα της φύσης της λειτουργίας των εν
λόγω έργων και δραστηριοτήτων.
(iii) Προβλέπεται η καταβολή παραβόλου του άρθρου
11 του ν. 4442/2016, καθώς και η επιβολή σχετικώς κυρώσεων του άρθρου 15 του ιδίου νόµου, σε περίπτωση
παράβασης διατάξεων λειτουργίας τους.
(iv) Προβλέπεται, µε την έκδοση κ.υ.α., η εξειδίκευση
των προτεινόµενων νοµοθετικών ρυθµίσεων για τη διαδικασία της έγκρισης λειτουργίας και για τη διαδικασία
της γνωστοποίησης λειτουργίας των έργων και δραστηριοτήτων «Συστηµάτων Περιβαλλοντικών Υποδοµών»,
καθώς επίσης και των επιβαλλόµενων κυρώσεις επί παραβάσεων που αφορούν στις ως άνω διαδικασίες.
(v) Ρυθµίζεται µε διατάξεις µεταβατικού χαρακτήρα το
πλαίσιο που διέπει δραστηριότητες και εγκαταστάσεις
που λειτουργούσαν η έχουν αδειοδοτηθεί µε βάση προϊσχύουσες διατάξεις νόµων.
(άρθρα 71 -79)

ΤΜΗΜΑ Ι΄
Ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών:
1. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται διατάξεις του
άρθρου 69Α του ν.4270/2014 αναφορικά µε τον Ενιαίο
Λογαριασµό Θησαυροφυλακίου. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων:
- Επεκτείνεται η υποχρέωση µεταφοράς του συνόλου
των ταµειακών διαθεσίµων όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης στον Ενιαίο Λογαριασµό.
- Ορίζεται ότι, το Σύστηµα Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου (Σ.Λ.Θ.), περιλαµβάνει πέραν του Ενιαίου Λογαριασµού το Κοινό Κεφάλαιο και την Ταµειακή Διαχείριση
που τηρούν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Υπουργός Οικονοµικών µέσω του
Σ.Λ.Θ., παρακολουθεί και προγραµµατίζει µε ενιαίο τρόπο τις ταµειακές ροές προς και από αυτό και προσδιορίζει το ύψος των διαθεσίµων ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή διενέργεια των πληρωµών των συµµετεχόντων φορέων.
- Θεσπίζεται η υποχρέωση τήρησης της ταµειακής διαχείρισης των ταµειακών διαθεσίµων φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος (υπό την οριζόµενη εξαίρεση).
- Υποχρεούται το Ελληνικό Δηµόσιο σε αποκατάσταση
της θετικής ζηµίας που δύναται να προκύψει σε βάρος
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από την πρόωρη
λήξη των προθεσµιακών τους καταθέσεων. Με υ.α. καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αποκατάστασης της ανωτέρω ζηµίας από τη µεταφορά των κεφαλαίων προθεσµιακών καταθέσεων στην ταµειακή διαχείριση
στην Τράπεζα της Ελλάδος.

- Ορίζεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.)
ως αρµόδιος φορέας της τακτικής παρακολούθησης των
κινήσεων και των υπολοίπων των λογαριασµών φορέων
Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και της εισήγησης επιβολής
κυρώσεων σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης (µεταξύ άλλων, δύναται να µειώνεται το ύψος της ετήσια επιχορήγησης του φορέα από τον Τακτικό Προϋπολογισµό).
- Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να συνάπτει ειδικές συµφωνίες παροχής υπηρεσιών
µε πιστωτικά ιδρύµατα, στο πλαίσιο των οποίων θα είναι
δυνατή, η αυτόµατη µεταφορά ποσών µεταξύ λογαριασµών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύµατα, κ.λπ..
(άρθρα 80-81)
2. Διευρύνεται το πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που ασκούνται από:
- Το Γ.Λ.Κ, µε τον συντονισµό των χρηµατικών εκροών
και από το Σ.Λ.Θ, τον προγραµµατισµό της τήρηση των
απαιτούµενων χρηµατικών αποθεµάτων και για απολήψεις φορέων από το Σ.Λ.Θ., την εποπτεία και ανάπτυξη
του πλέγµατος τραπεζικών ρυθµίσεων αναφορικά µε τον
Ενιαίο Λογαριασµό Θησαυροφυλακίου και µε το Σ.Λ.Θ.,
την παρακολούθηση του συνόλου των λογαριασµών που
τηρούνται από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κ.λπ..
- Τους προϊσταµένους οικονοµικών υπηρεσιών Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, µε
την κατάρτιση του ταµειακού προγραµµατισµού του Υπουργείου / Φορέα και την υποβολή του έγκαιρα στις υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ..
- Τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), µε τη διαχείριση και των ταµειακών διαθεσίµων
του Σ.Λ.Θ., τον ορισµό του ελάχιστου ύψους ρευστών
διαθεσίµων κ.λπ..
(άρθρα 82-85)
3. Τροποποιείται συµπληρώνεται ο Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών (π.δ. 142/2017), στα εξής κατά
βάση σηµεία:
- Καταργούνται αρµοδιότητες του Τµήµατος Στοιχείων
της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης,
σε σχέση µε τον καθορισµό ορίου πληρωµών των δαπανών του Δηµοσίου, την κατάρτιση και επικαιροποίηση
του χρηµατοδοτικού προγράµµατος κ.λπ..
- Διευρύνονται οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δηµοσιονοµικών Κανόνων µε την υλοποίηση του ταµειακού προγραµµατισµού
για τον Ενιαίο Λογαριασµό Θησαυροφυλακίου και για το
Σ.Λ.Θ..
- Συνιστάται Διεύθυνση Λογαριασµών και Ταµειακού
Προγραµµατισµού στη Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δηµοσιονοµικών Κανόνων του Γ.Λ.Κ, η οποία
διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) τµήµατα, δυο (2) εκ των οποίων (το τµήµα Λογαριασµών και το τµήµα Χρηµατικών
Δοσοληψιών µε την Ε.Ε) µεταφέρονται σε αυτή από τη
Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης και καθορίζονται οι αρµοδιότητές τους.
- Συνιστώνται, για την κάλυψη των αναγκών της νέας
Διεύθυνσης, δέκα οκτώ (18) θέσεις µόνιµων υπαλλήλων,
ήτοι: 12 θέσεις κατηγορίας ΠΕ, 3 θέσεις κατηγορίας ΤΕ
και 3 θέσεις κατηγορίας ΔΕ, όλες του κλάδου Δηµοσιονοµικών.
- Τίθενται οι µεταβατικές διατάξεις που καθορίζουν
την υπηρεσία άσκησης των αρµοδιοτήτων αυτών κατά το
µεταβατικό διάστηµα που θα απαιτηθεί µέχρι την πλήρη
λειτουργία της νέας Διεύθυνσης.
(άρθρα 86-90)
4. Αναµορφώνεται το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο πα-
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ροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου
(ν. 2322/1995, όπως ισχύει), στα εξής κατά βάση σηµεία:
- Επανακαθορίζονται οι φορείς, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, προερχόµενα από το δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα,
στα οποία δύναται να παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου και προβλέπονται ανά κατηγορία δικαιούχων οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την παροχή της.
- Παρατίθενται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν επιτρέπεται η παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου,
όπως επιχειρήσεις σε πτωχευτική ή προπτωχευτική διαδικασία, εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά κ.λπ..
- Προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της επιβαλλόµενης, υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου, προµήθειας ασφαλείας, µε διάκριση αναλόγως αν πρόκειται για Μικρές, Μεσαίες ή Μεγάλες επιχειρήσεις. (Σήµερα ορίζεται µέχρι 2% επί του εκάστοτε εγγυηµένου ποσού κατά
κεφάλαιο και τόκους).
- Απαλλάσσεται από την κάλυψη της εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου η επιβαλλόµενη σε βάρος των πιστωτικών ιδρυµάτων, που λειτουργούν στην Ελλάδα, εισφορά του άρθρου 1 του ν.128/1975.
- Εξετάζεται εφεξής, η συµβατότητα του αιτήµατος
παροχής εγγύησης µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων του ενωσιακού δικαίου πριν την παροχή της εγγύησης.
- Επεκτείνεται ο θεσµός των επαρκών ασφαλειών, όπως εγγραφή υποθήκης ή προσηµείωσης υποθήκης, σύσταση ενεχύρου, εκχώρηση πόρων και δικαιωµάτων, που
δύναται να ζητηθούν από το Ελληνικό Δηµόσιο, προς αντιστάθµιση του κινδύνου που αναλαµβάνει µε την παροχή της εγγύησης.
- Καθορίζεται η διαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων
παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου, ανά
κατηγορία δικαιούχων.
- Απαριθµούνται οι περιπτώσεις απαλλαγής του Ελληνικού Δηµοσίου από την εγγυητική του ευθύνη και οι οποίες αφορούν πρωτίστως στη µη συνδροµή των όρων
και των προϋποθέσεων παροχής, στη µεταβολή τους κατά τρόπου που να αναιρείται ο σκοπός της χορήγησης
της εγγύησης κ.λπ..
- Ορίζεται το ανώτατο όριο των νέων εγγυήσεων που
δύναται να παρασχεθούν µέσα σε ένα έτος, το οποίο δεν
µπορεί να υπερβαίνει το 1,5% των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού του αντίστοιχου έτους. (Σήµερα δεν µπορεί να υπερβεί το 3% των δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού).
- Αναφέρονται οι εγγυήσεις που εξαιρούνται από το
προαναφερόµενο όριο.
(άρθρα 91 – 106)
5. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση καταγγελίας δανειακής σύµβασης για αγορά κατοικίας ή επαγγελµατικής
στέγης, το Ελληνικό Δηµόσιο καταβάλλει µεν στο πιστωτικό ίδρυµα ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων που χορήγησε το δάνειο το ανεξόφλητο ποσό, που
καλύπτεται από την παρασχεθείσα εγγύησή του, βεβαιώνει δε το ποσό αυτό ως έσοδό του στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.
κ.λπ..
(άρθρα 107 και 108)
6. Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις στα αρµόδια όργανα,
να υπογράψουν τη Σύµβαση προσχώρησης και τροποποίησης της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
της 19.8.2015 µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ΕΜΣ), η οποία κυρώνεται µε το υπό ψήφιση άρθρο, µαζί
µε τα Παραρτήµατά της και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινίσεις και συµπληρώσεις επί του σχεδίου αυτού και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό µε τη

σύµβαση αυτή. Ειδικότερα µε την τροποποιούµενη σύµβαση :
• Προστίθεται, ως συµβαλλόµενο µέρος της Σύµβασης
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης, η Ελληνική Εταιρεία
Συµµετοχών και Περιουσίας ΑΕ (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.).
• Καθορίζεται το περιεχόµενο των πληροφοριών που
πρέπει να παρέχει η Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. προς τον ΕΜΣ κ.λπ..
(άρθρο 109)
7. Προστίθεται στον Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001)
νέο άρθρο 119Β µε τίτλο «Πληρωµές εξαρτώµενες από
τις κατασχέσεις βιοµηχανοποιηµένων καπνών». Με το
νέο άρθρο προβλέπονται κυρίως τα εξής:
α. Οι αναφερόµενες επιχειρήσεις καπνικών προϊόντων κοινοποιούν κατάλογο των εµπορικών τους σηµάτων ή των σηµάτων για τα οποία διαθέτουν άδεια χρήσης προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και τα στοιχεία γνησιότητας, εντός
της οριζόµενης προθεσµίας. Για κάθε ηµέρα καθυστέρησης στην υποβολή του καταλόγου επιβάλλεται πρόστιµο
(από 100 έως 5.000 ευρώ). Ο κατάλογος αυτός υποχρεωτικά υποβάλλεται επικαιροποιηµένος εντός µηνός από
την προσθήκη ή διαγραφή εµπορικού σήµατος.
β. Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης πενήντα χιλιάδων (50.000) και άνω τεµαχίων βιοµηχανοποιηµένων καπνών, που φέρουν τα εµπορικά σήµατα οποιασδήποτε επιχείρησης καπνικών προϊόντων, η Α.Α.Δ.Ε., εντός τριάντα εργασίµων ηµερών από την επιβολή της κατάσχεσης, προβαίνει σε γνωστοποίηση της κατάσχεσης στην
επιχείρηση.
γ. Εάν τα κατασχεθέντα βιοµηχανοποιηµένα καπνά είναι λαθραία βιοµηχανοποιηµένα καπνά της επιχείρησης
(κατόπιν εργαστηριακής εξέτασης δειγµάτων από µικτά
κλιµάκια), αυτή υποχρεούται σε απάντηση, η οποία αποσκοπεί στην ενηµέρωση της Τελωνειακής Αρχής και δεν
αποτελεί προϋπόθεση για την επιβολή των πληρωµών.
δ. Σε βάρος της επιχείρησης καπνικών προϊόντων επιβάλλεται αµελλητί, µε καταλογιστική πράξη του Προϊσταµένου του Τελωνείου, η υποχρεωτική πληρωµή προς
το Ελληνικό Δηµόσιο ποσού ίσου µε το 100% των φόρων και δασµών που θα βεβαιώνονταν εάν τα λαθραία
βιοµηχανοποιηµένα καπνά της επιχείρησης καπνικών
προϊόντων είχαν διατεθεί νόµιµα προς ανάλωση στο έδαφος της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Εάν τα γνήσια βιοµηχανοποιηµένα καπνά της επιχείρησης που έχουν κατασχεθεί εντός ενός ηµερολογιακού
έτους στην Ελληνική Επικράτεια, ανέρχονται σε συνολικό αριθµό που υπερβαίνει τα είκοσι εκατοµµύρια
(20.000.000) τεµάχια, η επιχείρηση προβαίνει σε συµπληρωµατική πληρωµή ποσού ίσου µε το 200% του ποσού των φόρων και δασµών επί του συνόλου των ποσοτήτων που έχουν κατασχεθεί εντός του έτους αυτού, οι
οποίοι θα βεβαιώνονταν εάν τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά της επιχείρησης είχαν διατεθεί νόµιµα προς λιανική
πώληση στο έδαφος της Ελληνικής Δηµοκρατίας ή ποσού ίσου µε το 400% των φόρων και δασµών, εφόσον η
ποσότητα των κατασχεµένων βιοµηχανοποιηµένων καπνών ανέρχεται σε συνολικό αριθµό που υπερβαίνει τα
σαράντα εκατοµµύρια (40.000.000) τεµάχια. Το ποσό αυτό διατίθεται για την χρηµατοδότηση των προσπαθειών
καταπολέµησης της λαθραίας διακίνησης καπνικών
προϊόντων.
ε. Οι προϋποθέσεις του καταλογισµού δεν συντρέχουν, αν τα λαθραία βιοµηχανοποιηµένα καπνά εκλάπησαν από τρίτους ή διέφυγαν της κατοχής της επιχείρη-
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σης από λόγους ανωτέρας βίας, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
στ. Τα ποσά που καταλογίζονται κατά τα ανωτέρω δεν
έχουν το χαρακτήρα του διοικητικού προστίµου ή της
ποινικής κύρωσης, αλλά επιβάλλονται ως αποζηµίωση οφειλόµενη στο πλαίσιο αντικειµενικής ευθύνης έναντι
του Ελληνικού Δηµοσίου για το γεγονός της εκτροπής
των βιοµηχανοποιηµένων καπνών της επιχείρησης στο
παράνοµο εµπόριο, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα της επιχείρησης, ακόµη και εάν η επιχείρηση είχε συµµορφωθεί
από κάθε άποψη προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις ισχύουσες τελωνειακές διατάξεις.
(άρθρο 110)
8.α. Συµπληρώνεται η παρ. 2 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), σχετικά µε την φορολογητέα αξία σε ειδικές περιπτώσεις και ορίζεται ότι ως τέτοια
λαµβάνεται: i) για την παράδοση αγαθών και την παροχή
υπηρεσιών, µεταξύ συγγενικών ή/και συνδεδεµένων
προσώπων (κατά τον Κ.Φ.Ε.), η κανονική αξία, στις περιπτώσεις που η αντιπαροχή είναι κατώτερη αυτής, υπό
την προϋπόθεση πως είτε ο προµηθευτής είτε ο λήπτης
δεν έχουν πλήρες δικαίωµα έκπτωσης και ii) για τις περιπτώσεις πλειστηριασµού το εκπλειστηρίασµα.
β. Τροποποιούνται επίσης οι διατάξεις του άρθρου 39
του Κώδικα ΦΠΑ, σχετικά µε το ειδικό καθεστώς µικρών
επιχειρήσεων. Στο καθεστώς αυτό (απαλλαγή από υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής ΦΠΑ) επιτρέπεται πλέον να υπάγονται και όσοι για πρώτη φορά κάνουν έναρξη εργασιών, ενώ παύει να είναι υποχρεωτική
η διετής παραµονή στο καθεστώς των απαλλασσόµενων
επιχειρήσεων και οι υποκείµενοι µπορούν να µεταταχθούν στο κανονικό καθεστώς από το επόµενο έτος. Επίσης, ορίζεται ότι δεν λαµβάνονται υπόψη για τον
προσδιορισµό του ορίου υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς
οι µεταβιβάσεις παγίων και οι απαλλασσόµενες πράξεις
χωρίς δικαίωµα έκπτωσης. Οι νέες διατάξεις ισχύουν από 1.1.2019.
(άρθρο 111)
9. Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) για
την παροχή εγγύησης για την έναρξη δραστηριότητας επιχειρηµατικού περιεχοµένου. Οι σχετικές διατάξεις αφενός επεκτείνονται και στα φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας επιχειρηµατικού περιεχοµένου, και αφετέρου τροποποιούνται ως προς το
ύψος, το είδος των οφειλών και τις περιπτώσεις για τις
οποίες απαιτείται εγγύηση.
(άρθρο 112)
10. Προστίθεται (από 1.7.2018) η εταιρεία «ΓΑΙΑΟΣΕ
Α.Ε.» στις εταιρείες που µεταβιβάζονται στην Ελληνική
Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π.
Α.Ε.).
(άρθρο 113)
11.α. Ορίζεται ότι, εάν το δικαίωµα µετατροπής των
τίτλων δικαιωµάτων κτήσης κοινών µετοχών ή συνεταιριστικών µερίδων (που εκδίδουν τα νοµικά πρόσωπα για
την µετατροπή των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστική και εκκαθαρισµένη απαίτηση κατά
του Δηµοσίου) σε κοινές µετοχές ή συνεταιριστικές µερίδες πιστωτικών ιδρυµάτων ασκείται από το Ελληνικό
Δηµόσιο, η κυριότητα των εν λόγω κοινών µετοχών ή
συνεταιριστικών µερίδων περιέρχεται αυτοδικαίως και
χωρίς αντάλλαγµα στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.).
Για τις ανωτέρω κοινές µετοχές ή συνεταιριστικές µε-

ρίδες το Ταµείο σχηµατίζει ειδικό αποθεµατικό, ισόποσο
µε την αξία αποτίµησής τους κατά την µεταβίβασή τους
σε αυτό.
Κάθε είδους έσοδα που λαµβάνει το Ταµείο και συνδέονται µε τις κοινές µετοχές ή συνεταιριστικές µερίδες
πιστωτικών ιδρυµάτων, οι οποίες περιήλθαν σε αυτό
σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, τηρούνται σε ειδικό
λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της
Ελλάδος, και µεταφέρονται στο σύνολό τους, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν τόκων, στο Ελληνικό Δηµόσιο,
ανεξάρτητα από το αν υφίσταται διανεµητέο κέρδος, µετά από αίτηµα του Υπουργού Οικονοµικών.
β. Παρατείνεται η διάρκεια του Τ.Χ.Σ. µέχρι και την
31.12.2022 (από 30.6.2020).
(άρθρο 114)
12. Συµπληρώνονται και τροποποιούνται διατάξεις του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013)
ως προς τα εξής:
α. Καθίσταται διαρκούς ισχύος η υφιστάµενη έως και
το φορολογικό έτος 2017 ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία για τα εισοδήµατα που αποκτούν οι περιστασιακά ή
ευκαιριακά απασχολούµενοι εφόσον δεν ασκούν επιχειρηµατική ή ατοµική αγροτική δραστηριότητα, εφαρµόζεται η ενιαία κλίµακα των µισθωτών/συνταξιούχων/επιχειρηµατικής δραστηριότητας, υπολογιζόµενου του ποσού
της µείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον
το πραγµατικό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό
των 6.000 ευρώ και το τεκµαρτό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.
β. Δεν λαµβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισµό του
κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα, η πράξη
πώλησης από φυσικό πρόσωπο περιουσιακού στοιχείου,
το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονοµιάς ή µε χαριστική αιτία από συγγενείς µέχρι δεύτερου βαθµού ή έχει
διακρατηθεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.
γ. Επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 24 για τις
φορολογικές αποσβέσεις και η έννοια της χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης αντικαθίσταται µε αυτήν της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, όπως ορίζεται στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014).
δ. Τροποποιείται, από 1.1.2014, η παρ. 5 του άρθρου
27 που προβλέπει τη µη εφαρµογή της διάταξης για µεταφορά των ζηµιών των επιχειρήσεων σε περίπτωση µεταβολής άνω του 33% της ιδιοκτησίας ή των δικαιωµάτων ψήφου. Αφενός τροποποιούνται οι προϋποθέσεις
που πρέπει να πληρούνται (προστίθεται και η αλλαγή
δραστηριότητας, µέσα στο ίδιο ή/και το επόµενο φορολογικό έτος από αυτό που συντελέσθηκε η µεταβολή της
συµµετοχής ή των δικαιωµάτων ψήφου, σε ποσοστό άνω
του 50% του κύκλου εργασιών της σε σχέση µε το αµέσως προηγούµενο φορολογικό έτος από την µεταβολή
της συµµετοχής ή των δικαιωµάτων ψήφου) και αφετέρου επεκτείνεται η διάταξη σε όλα τα νοµικά πρόσωπα
και τις νοµικές οντότητες.
ε. Προστίθενται στα τεκµήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και οι καταβολές που πραγµατοποιούνται
για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συµβόλαια, κατά το µέρος που αποτελούν επενδυτικό προϊόν.
στ. Απαλλάσσεται από τον φόρο το τεκµαρτό εισόδηµα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ..
ζ. Ως τιµή κτήσης (για τον προσδιορισµό της υπερα-
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ξίας από µεταβίβαση τίτλων) για τίτλους που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονοµικής διαδοχής ή µεταβίβασης µε
χαριστική αιτία, λαµβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονοµιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν.
η. Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα τεκµαρτά εισοδήµατα που προκύπτουν i) από
δωρεάν παραχώρηση κατοικίας µέχρι διακόσια τετραγωνικά µέτρα (200 τ.µ.) προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως
κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες και ii) από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό
Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ..
θ. Ορίζεται ότι σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισµούς που εκµεταλλεύονται αεροσκάφη ή πλοία υπό ξένη σηµαία η διαχείριση των οποίων δεν γίνεται από την
Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του
ν.27/1975, λογίζεται ότι προκύπτει στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο το κέρδος από τη µεταφορά επιβατών, εµπορευµάτων και λοιπών πραγµάτων γενικά από ελληνικούς αερολιµένες και λιµένες και µέχρι τον λιµένα προορισµού ή µέχρι τον αλλοδαπό αερολιµένα ή λιµένα επιβίβασης των επιβατών ή µεταφόρτωσης των εµπορευµάτων και λοιπών πραγµάτων σε αεροσκάφος ή πλοίο άλλης αλλοδαπής επιχείρησης. Το κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα προσδιορίζεται ως ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) στα ακαθάριστα έσοδα.
ι. Προβλέπεται ειδικός συντελεστής παρακράτησης
φόρου (5%) στις καθαρές αµοιβές που καταβάλλονται σε
αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισµένου χρόνου αλλά διάρκειας µικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις
διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1545/1985.
ια. Ρυθµίζεται η υποχρέωση παρακράτησης φόρου
(15%) και απόδοσης του για τα µη διανεµηθέντα κέρδη
σε περίπτωση που νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα
αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά, ή όταν ανώνυµη εταιρεία, εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία µετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία µε αποτέλεσµα να αλλάζει
κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά.
(άρθρο 115)
13. Συµπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013) αναφορικά µε την παροχή κινήτρων για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης
και την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι:
α. Οι εργοδοτικές εισφορές για τη δηµιουργία νέων
θέσεων εξηρτηµένης εργασίας πλήρους απασχόλησης
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, των
νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων προσαυξηµένες κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και µέχρι το
14πλάσιο του κατώτατου µισθού άγαµου µισθωτού άνω
των 25 ετών ανά θέση εργασίας, εφόσον προκύπτει αθροιστικά αύξηση του αριθµού των απασχολουµένων και
της µισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος σε σχέση
µε το προηγούµενο.
Το κίνητρο αυτό εφαρµόζεται για νέους έως 30 ετών
ή µακροχρόνια άνεργους εγγεγραµµένων στα µητρώα
του ΟΑΕΔ, καθώς και στις περιπτώσεις παραγωγικών µονάδων που προβαίνουν σε µετατροπή υφιστάµενων συµβάσεων µερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή συµβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου σε συµβάσεις εξηρτηµένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Η εν λόγω προσαύξηση, εκτός από το έτος πρόσληψης ή µετατροπής της σύµβασης σε σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, χορηγείται και για
τέσσερα (4) επιπλέον συναπτά έτη, υπό την προϋπόθεση
ότι ο µέσος όρος του αριθµού των απασχολουµένων και
η µισθολογική δαπάνη εκάστου έτους δεν έχουν µειωθεί
σε σχέση µε εκείνα του προηγούµενου έτους.
β. Από το φορολογητέο εισόδηµα φυσικού ή νοµικού
προσώπου ή νοµικής οντότητας που είναι υποκείµενο
φόρου στην Ελλάδα και επενδύει σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων, αφαιρείται το 30% των επιλέξιµων
δαπανών, καθενός οπτικοακουστικού έργου, εφόσον αυτές πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα.
Το ποσοστό αφαίρεσης των δαπανών από το προαναφερόµενο φορολογητέο εισόδηµα µαζί µε άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα για το ίδιο οπτικοακουστικό έργο, δεν µπορεί να ξεπερνά το 50% του κόστους παραγωγής του έργου αυτού.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Πολιτισµού και Αθλητισµού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, καθορίζονται, µεταξύ άλλων,
οι επιλέξιµες δαπάνες, οι κατηγορίες των οπτικοακουστικών έργων, η διαδικασία και ο χρόνος ελέγχου της
τήρησης των όρων και προϋποθέσεων.
γ. Τα κίνητρα αυτά αντικαθιστούν υφιστάµενα (άρθρο
73 ν.3842/2010) αναφορικά µε (i) τη µείωση του συντελεστή φορολογίας των κερδών νοµικών προσώπων για τη
διατήρηση θέσεων εργασίας υπαλλήλων, (ii) την απαλλαγή µέρους του φόρου που αναλογεί σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που επενδύουν στην παραγωγή κινηµατογραφικού έργου κ.λπ..
(άρθρο 116)
14.α. Αποσβένυται µε τους προβλεπόµενους συντελεστές της παρ.4 του άρθρου 24 του ν.4172/2013, προσαυξηµένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), το συναφές µε την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόµηση νερού κόστος.
Με κ.υ.α. καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι
διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή των προαναφεροµένων.
β. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου
73 του ν.3842/2010 βάσει της οποία αφαιρείται, από το
φορολογητέο εισόδηµα µεταποιητικής επιχείρησης, ποσό ίσο µε το ήµισυ της δαπάνης που καταβλήθηκε µέσα
στην ίδια διαχειριστική περίοδο, για τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος κ.λπ.. (άρθρα 117 και 118)
15. Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) ετών 2019 – 2022, στο οποίο
αναφέρονται µεσοπρόθεσµοι στόχοι και δηµοσιονοµικές
εξελίξεις, καθώς και µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δαπανών
για τον κρατικό προϋπολογισµό.
Οι στόχοι αποτυπώνονται αναλυτικά στους παρατιθέµενους πίνακες.
(άρθρο 119)

TMHMA IA΄
Ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και συγκεκριµένα:
1.α. Τροποποιούνται-συµπληρώνονται συγκεκριµένες
διατάξεις του ν.4440/2016 (Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας) και επιτρέπεται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η µεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων από τον
προϋπολογισµού του ιδίου Υπουργείου στον Ε.Φ. «Γενι-
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κές Κρατικές Δαπάνες», για την ολοκλήρωση των µετατάξεων ή αποσπάσεων µεταξύ φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του προαναφερόµενου νόµου.
β. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ανωτέρω νόµου, για
την κάλυψη των δαπανών µισθοδοσίας υπαλλήλων στο
πλαίσιο του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας, εφαρµόζονται και για τις αποσπάσεις και µετατάξεις, που διενεργούνται κατά παρέκκλιση αυτού, στις περιπτώσεις
που προκαλείται δαπάνη στον φορέα υποδοχής και αποκλειστικά για υπαλλήλους φορέων της γενικής κυβέρνησης και για αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ που προέρχονται από φορείς εντός και εκτός γενικής κυβέρνησης.
(άρθρο 120)
2.α. Θεσπίζονται ειδικές ρυθµίσεις εφαρµογής του συστήµατος αξιολόγησης (άρθρο 24Α του ν.4369/2016),
για την αξιολογική περίοδο 2017, αναφορικά µε την υποχρέωση ολοκλήρωσης από τους αξιολογητές των υπαλλήλων της αξιολόγησης των υφισταµένων τους, προκειµένου αυτοί (οι αξιολογητές) να µπορούν να συµµετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταµένων, κατά τις κείµενες διατάξεις. Οι εν λόγω ρυθµίσεις
καταλαµβάνουν και εκκρεµείς, κατά τη δηµοσίευση του
υπό ψήφιση νόµου, προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης.
β. Ρυθµίζονται θέµατα συγκρότησης των Συµβουλίων
Επιλογής Προϊσταµένων (ΣΕΠ) κατά το µέρος που αναφέρεται στην ιδιότητα των αναπληρωµατικών µελών αυτών.
(άρθρο 121)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, επέρχονται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη ποσού 50 εκατ. ευρώ περίπου, από
τη µεταβίβαση πιστώσεων στον ΕΟΠΥΥ, για την αποζηµίωση συµβεβληµένων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα.
(άρθρο 21)
2. Eτήσια δαπάνη ύψους 300 χιλ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε:
- 274 χιλ. ευρώ περίπου, από την σύσταση δεκαοκτώ
(18) θέσεων προσωπικού, διαφόρων κατηγοριών, για την
κάλυψη των αναγκών της νεοσύστατης Διεύθυνσης Λογαριασµών του Γ.Λ.Κ., η οποία θα υλοποιείται στο βαθµό
πλήρωσής τους,
- 15 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή επιδόµατος
θέσεως ευθύνης στους προϊσταµένους της συνιστώσας
Διεύθυνσης, συνυπολογιζόµενης της προκαλούµενης εξοικονόµησης από την κατάργηση δύο (2) οργανικών µονάδων επιπέδου τµήµατος,
- 11 χιλ. ευρώ περίπου, από την αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων των νέων οργανικών µονάδων. (άρθρο 89)
3. Ετήσια δαπάνη, από τον επανακαθορισµό των προϋποθέσεων υπαγωγής στο πρόγραµµα «Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης», το ύψος της οποίας δεν δύναται να
προσδιορισθεί διότι εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµό δικαιούχων κ.λπ.).
(άρθρο 22)
4. Δαπάνη, από τη χρηµατοδότηση του ιδρυόµενου

Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσµά, από το Υπουργείο
Οικονοµικών, καθώς και από τις εν γένει χρηµατοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλο έσοδο, που προέρχεται από κρατική πηγή. (άρθρο 11 περιπτώσεις α΄ και γ’)
Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα.
5. Πρόσθετη δαπάνη λόγω της διεύρυνσης των δικαιούχων στη ρύθµιση κάλυψης σχεδίων διευθέτησης οφειλών µέσω συνεισφοράς του Δηµοσίου.
(άρθρο 62)
6. Ενδεχόµενη δαπάνη από:
α. Την υποχρέωση του Ελληνικού Δηµοσίου για αποκατάσταση θετικής ζηµιάς που δύναται να προκύψει από
την πρόωρη λήξη προθεσµιακών καταθέσεων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί, διότι εξαρτάται από πραγµατικά
γεγονότα (πλήθος σχετικών περιπτώσεων, ύψος ζηµιάς,
κ.λπ.).
(άρθρο 80)
β. Τυχόν εγγραφή πρόσθετων πιστώσεων στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών στον Ε.Φ. «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», για την ολοκλήρωση αποσπάσεων ή µετατάξεων υπαλλήλων, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 120.
7. Ετήσια µείωση εσόδων, ποσού 24 εκατ. ευρώ περίπου, από τον επανακαθορισµό των κινήτρων, για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της
παραγωγής οπτικοακουστικών µέσων.
(άρθρο 117)
8. Ετήσια µείωση εσόδων από:
α. Την φορολόγηση, και για το φορολογικά έτη 2018
και επόµενα, των εισοδηµάτων που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούµενοι που δεν ασκούν
επιχειρηµατική ή ατοµική αγροτική δραστηριότητα και το
πραγµατικό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των
6.000 ευρώ και το τεκµαρτό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ ως εισοδήµατα από µισθωτή
εργασία (δηλ. µε εφαρµογή και της µείωσης του φόρου).
(άρθρο 115 παρ. 2)
β. Τον µη συνυπολογισµό στο κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα, της πράξη πώλησης από φυσικό
πρόσωπο περιουσιακού στοιχείου, το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονοµιάς ή µε χαριστική αιτία από συγγενείς µέχρι δεύτερου βαθµού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. (άρθρο
115 παρ. 3)
γ. Την απαλλαγή από ειδική εισφορά αλληλεγγύης
του τεκµαρτού εισοδήµατος που προκύπτει από δωρεάν
παραχώρηση κατοικίας µέχρι διακόσια τετραγωνικά µέτρα (200 τ.µ.) προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως κύρια
κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες. (άρθρο 115 παρ. 10)
9. Μείωση εσόδων, από:
α. Την απαλλαγή των κάθε είδους δωρεών, επιχορηγήσεων και χρηµατικών παροχών που δίδονται στον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσµά, από κάθε είδους
φόρο, τέλος ή τέλος χαρτοσήµου, δικαίωµα ή εισφορά
υπέρ του Δηµοσίου, εξαιρουµένων του Φ.Π.Α. και του
φόρου δωρεάς και κληρονοµίας.
(άρθρο 14 παρ. 1)
β. Την απόσβεση µε προσαυξηµένο συντελεστή του
συναφούς µε την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόµηση
νερού κόστους.
(άρθρο 118)
10. Ενδεχόµενη µείωση εσόδων από:
α. Τη δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς µι-
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κρών επιχειρήσεων (απαλλαγή από υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής ΦΠΑ) περισσοτέρων επιχειρήσεων (αφενός όσων για πρώτη φορά κάνουν έναρξη
εργασιών και αφετέρου λόγω του µη συνυπολογισµού
στο όριο υπαγωγής των µεταβιβάσεων παγίων και των απαλλασσόµενων πράξεων χωρίς δικαίωµα έκπτωσης).
(άρθρο 111 παρ. 2)
β. Την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος και την
ειδική εισφορά αλληλεγγύης του τεκµαρτού εισοδήµατος που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ..
(άρθρο 115 παρ. 8 και 10)
11. Ενδεχόµενη ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης από:
α. Την επιβολή κύρωσης στους Φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, µε τη µορφή µείωσης του ύψους της ετήσιας επιχορήγησης τους από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, σε περίπτωση εντοπισµού λογαριασµών µε υπόλοιπα τα οποία υπερβαίνουν συστηµατικά τις ταµειακές ανάγκες τους κατά ποσοστό µεγαλύτερο του οριζόµενου.
(άρθρο 80)
β. Τον περιορισµό στο 1,5% των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού, από 3% των δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού που είναι σήµερα,
του ανώτατου ορίου των νέων εγγυήσεων που δύναται
να παρασχεθεί από το Ελληνικό Δηµόσιο κατ’ έτος. Το ύψος της εξοικονόµησης αυτής δεν µπορεί να προσδιορισθεί, διότι εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός
και µέγεθος δανειακών συµβάσεων κ.λπ.). (άρθρο 103)
12. Αύξηση εσόδων από:
α. Την καταβολή παραβόλου λόγω της επέκτασης και
σε άλλα είδη παραγωγικής δραστηριότητας, του καθεστώτος γνωστοποίησης και έγκρισης λειτουργίας. (άρθρα 71, 77 και 78)
β. Την θέσπιση πληρωµών από τις επιχειρήσεις καπνικών προϊόντων εξαρτώµενες από τις κατασχέσεις βιοµηχανοποιηµένων καπνών.
(άρθρο 110)
γ. Τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας (για
την καταβολή ΦΠΑ) για την παράδοση αγαθών και την
παροχή υπηρεσιών, µεταξύ συγγενικών ή/και συνδεδεµένων προσώπων, ως της κανονικής αξίας, στις περιπτώσεις που η αντιπαροχή είναι κατώτερη αυτής.
(άρθρο 111 παρ. 1)
δ. Την υπαγωγή σε φόρο εισοδήµατος του κέρδους
των αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισµών που εκµεταλλεύονται αεροσκάφη ή πλοία υπό ξένη σηµαία η διαχείριση των οποίων δεν γίνεται από την Ελλάδα, από τη
µεταφορά επιβατών, εµπορευµάτων και λοιπών πραγµάτων γενικά από ελληνικούς αερολιµένες και λιµένες και
µέχρι τον λιµένα προορισµού ή µέχρι τον αλλοδαπό αερολιµένα ή λιµένα επιβίβασης των επιβατών ή µεταφόρτωσης των εµπορευµάτων και λοιπών πραγµάτων σε αεροσκάφος ή πλοίο άλλης αλλοδαπής επιχείρησης.
(άρθρο 115 παρ. 11)
ε. Την υποχρέωση παρακράτησης φόρου (15%) και απόδοσης του για τα µη διανεµηθέντα κέρδη σε περίπτωση που νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά, ή όταν ανώνυµη εταιρεία, εταιρεία περιορισµένης ευθύνης
ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία µετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία µε αποτέλεσµα να αλλάζει κατηγορία
βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά.
(άρθρο 115 παρ. 14)
13. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από:
α. Τον επανακαθορισµό των επιβαλλόµενων προστίµων σε περίπτωση παράβασης σχετικά µε τον καθορισµό

της τιµής διάθεσης βιβλίων. Το ύψος της αύξησης εκ της
αιτίας αυτής δεν δύναται να προσδιορισθεί διότι εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός παραβάσεων, βαρύτητα αυτών, υποτροπή κ.λπ.).
(άρθρο 35)
β. Την κατάργηση του ποσοστού 2% επί του εκάστοτε
εγγυηµένου ποσού κατά κεφάλαιο και τόκους που δικαιούται να λάβει το Ελληνικό Δηµόσιο, ως προµήθεια για
την παροχή εγγύησης και τη θέσπιση καθορισµού της
προµήθειας µε υπουργική απόφαση.
(άρθρο 92)
γ. Την επέκταση της παρ. 5 του άρθρου 27 του Κ.Φ.Ε.
που προβλέπει τη µη εφαρµογή της διάταξης για µεταφορά των ζηµιών των επιχειρήσεων σε περίπτωση µεταβολής άνω του 33% της ιδιοκτησίας ή των δικαιωµάτων
ψήφου σε όλα τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες.
(άρθρο 115 παρ. 6)
δ. Την προσθήκη στα τεκµήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και των καταβολών που πραγµατοποιούνται για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συµβόλαια, κατά το
µέρος που αποτελούν επενδυτικό προϊόν.
(άρθρο 115 παρ. 7)

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, των προϋπολογισµών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και επί των
προϋπολογισµών λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης,
έσοδα των οποίων βεβαιώνονται και εισπράττονται από
τη Φορολογική Διοίκηση
Απώλεια εσόδων από τη διαγραφή προστίµων και προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσµης καταβολής ή και βασικής οφειλής απαιτήσεων του Δηµοσίου και των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο της δυνατότητας υπαγωγής νέων οφειλών προς το Δηµόσιο και τους Φ.Κ.Α.
στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης χρηµατικών οφειλών του, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. (άρθρο 45)

ΙΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενα από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό φορείς Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, από την επιβολή κυρώσεων (προστίµων), σε περίπτωση παράβασης των προβλεπόµενων διατάξεων, λόγω της επέκτασης και σε άλλες δραστηριότητες του καθεστώτος γνωστοποίησης και
έγκρισης λειτουργίας.
(άρθρα 71, 77 και 78)

ΙV. Επί των προϋπολογισµών των οικείων Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού
Απώλεια εσόδων, από την απόδοση στον υπό ίδρυση
Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσµά, των ποσών των ανταποδοτικών τελών που εισπράττονται από τους Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού, στην περιφέρεια των οποίων βρίσκεται το ακίνητο, µε αντίστοιχη εξοικονόµηση των σχετικών δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού.
(άρθρο 11 περίπτωση ε΄)

V. Επί του προϋπολογισµού του ΕΦΚΑ (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορέας
Γενικής Κυβέρνησης)
Απώλεια εσόδων ύψους 401 χιλ. ευρώ περίπου, από
την παράταση µέχρι 31.12.2018 της εφαρµογής της πιλοτικής διαδικασίας απονοµής προνοιακών παροχών σε
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χρήµα, καθώς και της επέκτασής της και στα άτοµα µε αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά σχετική αίτηση των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Αχαΐας.
(άρθρο 18)

VI. Επί του προϋπολογισµού του ΟΠΕΚΑ (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη ποσού 20 χιλ. ευρώ περίπου, από την
αναβάθµιση της υφιστάµενης λογισµικής υποδοµής του
Οργανισµού λόγω επέκτασης σε όλη την επικράτεια της
διοικητικής ηλεκτρονικής διαδικασίας απονοµής προνοιακών παροχών σε χρήµα σε άτοµα µε αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για τις παροχές αυτές.
(άρθρο 17)

VΙI. Επί των προϋπολογισµών των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης και του ΕΟΠΥΥ (Ν.Π.Δ.Δ. κατά βάση επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορείς
Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη πρόσθετη δαπάνη από την αναπροσαρµογή των επιτρεπόµενων ορίων δαπανών, για φαρµακευτική περίθαλψη και για την παροχή λοιπών υπηρεσιών υγείας, σε περίπτωση αύξησης του ΑΕΠ. Αντιστοίχως θα
επέλθει εξοικονόµηση δαπάνης σε περίπτωση µείωσης
του ΑΕΠ. (άρθρο 25)

VIΙI. Επί του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

εκπροσώπους φορτίου, κατά το επόµενο έτος, του ετήσιου σωρευτικού απολογιστικού λογιστικού πλεονάσµατος του ΕΛΑΠΕ.
(άρθρο 40 παρ. 1)
2. Μείωση εσόδων λόγω της αποκλιµάκωσης, σε σχέση µε το τρέχον έτος, (το 2019 κατά 50% και το 2020 κατά 30%) και κατάργησης µετά το έτος 2020, της χρέωσης που επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου για
το σύνολο της απορροφώµενης ενέργειας στη χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η εν λόγω µείωση
εσόδων για το έτος 2019, εκτιµάται, σύµφωνα µε τις µηνιαίες προβλέψεις της «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας» (ΛΑΓΗΕ) Α.Ε. για την εξέλιξη των συνιστωσών του ΕΛΑΠΕ, στο ποσό των 56 εκατ. ευρώ περίπου.
(άρθρο 40 παρ. 1)
3. Αύξηση εσόδων από τον καθορισµό του ποσοστού
των εσόδων από πλειστηριασµούς αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, για τα έτη 2019 και
2020, σε 65% αντί του 60% κατ’ ελάχιστο όριο, που ισχύει σήµερα. Η εν λόγω αύξηση εσόδων, για το 2019,
εκτιµάται σύµφωνα µε τις µηνιαίες προβλέψεις της «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΛΑΓΗΕ) Α.Ε.
για την εξέλιξη των συνιστωσών του ΕΛΑΠΕ, στο ποσό
των 17 εκατ. ευρώ περίπου.
(άρθρο 40 παρ. 3)
ΧI. Η ίδρυση και λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης
Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσµά επηρεάζουν το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα της Γενικής Κυβέρνησης, σε περίπτωση που ο ιδρυόµενος Φορέας ενταχθεί στο Μητρώο φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης.
(άρθρα 1 - 14)

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2018
1. Δαπάνη από τη δηµιουργία και τήρηση στον Οργανισµό ηλεκτρονικού φακέλου δαπάνης ασφάλισης υγείας
δικαιούχου.
(άρθρο 32)
2. Ετήσια απώλεια εσόδων, από τη µηδενική συµµετοχή των οριζόµενων δικαιούχων φαρµακευτικής περίθαλψης και των δικαιούχων κάθε φορά ΕΚΑΣ, σε περίπτωση
επιλογής αντιµετώπισης των παθήσεων τους µε γενόσηµα φάρµακα. Η απώλεια εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµό δικαιούχων κ.λπ.), εκτιµάται πάντως στο
ποσό των 4,8 εκατ. ευρώ περίπου, ετησίως.
(άρθρο 26 παρ.1)
3. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης, από την καθιέρωση
ποσοστού επιστροφής (rebate) 0,8% επί της λιανικής τιµής των συνταγογραφούµενων φαρµάκων αναφοράς
µετά τη λήξη της περιόδου προστασίας προς τον ΕΟΠΥΥ. Η εξοικονόµηση αυτή, για το έτος 2018, εκτιµάται
στο ποσό των 6,2 εκατ. ευρώ περίπου. (άρθρο 26 παρ.2)

IX. Επί του προϋπολογισµού του ΕΔΟΕΑΠ (Ν.Π.Ι.Δ. µη
επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια απώλεια εσόδων του, από το 2019 και εφεξής,
λόγω µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, υπέρ επικουρικής σύνταξης, εργοδότη και εργαζόµενου στον ΕΔΟΕΑΠ.
(άρθρο 19)

X. Επί του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
(ΕΛΑΠΕ) που διαχειρίζεται ο Λ.ΑΓ.Η.Ε. (φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
1. Ενδεχόµενη δαπάνη σε περίπτωση απόδοσης στους

Η Γενική Διευθύντρια
κ.α.α.
Χρ. Γιαννακόπουλος

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Διατάξεις για την ολοκλήρωση
της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων – Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019 – 2022»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου,
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα :

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη ποσού 50 εκατ. ευρώ περίπου, από
τη µεταβίβαση πιστώσεων στον ΕΟΠΥΥ, για την αποζηµίωση συµβεβληµένων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα.
(άρθρο 21)
2. Eτήσια δαπάνη ύψους 300 χιλ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε:
- 274 χιλ. ευρώ περίπου, από την σύσταση δεκαοκτώ
(18) θέσεων προσωπικού, διαφόρων κατηγοριών, για την
κάλυψη των αναγκών της νεοσύστατης Διεύθυνσης Λογαριασµών του Γ.Λ.Κ., η οποία θα υλοποιείται στο βαθµό
πλήρωσής τους,
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- 15 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή επιδόµατος
θέσεως ευθύνης στους προϊσταµένους της συνιστώσας
Διεύθυνσης, συνυπολογιζόµενης της προκαλούµενης εξοικονόµησης από την κατάργηση δύο (2) οργανικών µονάδων επιπέδου τµήµατος,
- 11 χιλ. ευρώ περίπου, από την αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων των νέων οργανικών µονάδων.
(άρθρο 89)
3. Ετήσια δαπάνη, από τον επανακαθορισµό των προϋποθέσεων υπαγωγής στο πρόγραµµα «Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης», το ύψος της οποίας δεν δύναται να
προσδιορισθεί διότι εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµό δικαιούχων κ.λπ.).
(άρθρο 22)
4. Δαπάνη, από τη χρηµατοδότηση του ιδρυόµενου
Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσµά, από το Υπουργείο
Οικονοµικών, καθώς και από τις εν γένει χρηµατοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλο έσοδο, που προέρχεται από κρατική πηγή. (άρθρο 11 περιπτώσεις α΄ και γ΄)
Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα.
5. Πρόσθετη δαπάνη λόγω της διεύρυνσης των δικαιούχων στη ρύθµιση κάλυψης σχεδίων διευθέτησης οφειλών µέσω συνεισφοράς του Δηµοσίου.
(άρθρο 62)
6. Ενδεχόµενη δαπάνη από:
α. Την υποχρέωση του Ελληνικού Δηµοσίου για αποκατάσταση θετικής ζηµιάς που δύναται να προκύψει από
την πρόωρη λήξη προθεσµιακών καταθέσεων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί, διότι εξαρτάται από πραγµατικά
γεγονότα (πλήθος σχετικών περιπτώσεων, ύψος ζηµιάς,
κ.λπ.).
(άρθρο 80)
β. Τυχόν εγγραφή πρόσθετων πιστώσεων στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών στον Ε.Φ. «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», για την ολοκλήρωση αποσπάσεων ή µετατάξεων υπαλλήλων, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 120.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
7. Ετήσια µείωση εσόδων, ποσού 24 εκατ. ευρώ περίπου, από τον επανακαθορισµό των κινήτρων, για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της
παραγωγής οπτικοακουστικών µέσων.
(άρθρο 117)
8. Ετήσια µείωση εσόδων από:
α. Την φορολόγηση, και για το φορολογικά έτη 2018
και επόµενα, των εισοδηµάτων που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούµενοι που δεν ασκούν
επιχειρηµατική ή ατοµική αγροτική δραστηριότητα και το
πραγµατικό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των
6.000 ευρώ και το τεκµαρτό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ ως εισοδήµατα από µισθωτή
εργασία (δηλ. µε εφαρµογή και της µείωσης του φόρου).
(άρθρο 115 παρ. 2)
β. Το µη συνυπολογισµό στο κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα, της πράξη πώλησης από φυσικό
πρόσωπο περιουσιακού στοιχείου, το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονοµιάς ή µε χαριστική αιτία από συγγενείς µέχρι δεύτερου βαθµού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. (άρθρο
115 παρ. 3)

γ. Την απαλλαγή από ειδική εισφορά αλληλεγγύης του
τεκµαρτού εισοδήµατος που προκύπτει από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας µέχρι διακόσια τετραγωνικά µέτρα
(200 τ.µ.) προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες. (άρθρο 115 παρ. 10)
9. Μείωση εσόδων, από:
α. Την απαλλαγή των κάθε είδους δωρεών, επιχορηγήσεων και χρηµατικών παροχών που δίδονται στον Φορέα
Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού
Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσµά, από κάθε είδους φόρο,
τέλος ή τέλος χαρτοσήµου, δικαίωµα ή εισφορά υπέρ
του Δηµοσίου, εξαιρουµένων του Φ.Π.Α. και του φόρου
δωρεάς και κληρονοµίας. (άρθρο 14 παρ. 1)
β. Την απόσβεση µε προσαυξηµένο συντελεστή του
συναφούς µε την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόµηση
νερού κόστους.
(άρθρο 118)
10. Ενδεχόµενη µείωση εσόδων από:
α. Τη δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς µικρών επιχειρήσεων (απαλλαγή από υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής ΦΠΑ) περισσοτέρων επιχειρήσεων (αφενός όσων για πρώτη φορά κάνουν έναρξη
εργασιών και αφετέρου λόγω του µη συνυπολογισµού
στο όριο υπαγωγής των µεταβιβάσεων παγίων και των απαλλασσόµενων πράξεων χωρίς δικαίωµα έκπτωσης).
(άρθρο 111 παρ. 2)
β. Την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος και την
ειδική εισφορά αλληλεγγύης του τεκµαρτού εισοδήµατος που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.
(άρθρο 115 παρ. 8 και 10)
Οι ανωτέρω µειώσεις εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού.

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, των προϋπολογισµών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και επί των
προϋπολογισµών λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης,
έσοδα των οποίων βεβαιώνονται και εισπράττονται από
τη Φορολογική Διοίκηση
Απώλεια εσόδων από τη διαγραφή προστίµων και προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσµης καταβολής ή και βασικής οφειλής απαιτήσεων του Δηµοσίου και των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο της δυνατότητας υπαγωγής νέων οφειλών προς το Δηµόσιο και τους Φ.Κ.Α.
στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης χρηµατικών οφειλών του, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. (άρθρο 45)
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού, των προϋπολογισµών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των
προϋπολογισµού λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης,
κατά περίπτωση.

ΙΙΙ. Επί των προϋπολογισµών των οικείων Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού
Απώλεια εσόδων, από την απόδοση στον υπό ίδρυση
Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσµά, των ποσών των ανταποδοτικών τελών που εισπράττονται από τους Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού, στην περιφέρεια των οποίων βρίσκεται το α-
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κίνητο, µε αντίστοιχη εξοικονόµηση των σχετικών δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού.
(άρθρο 11 περίπτωση ε΄)
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων των προϋπολογισµών των οικείων Ο.Τ.Α..

επιλογής αντιµετώπισης των παθήσεων τους µε γενόσηµα φάρµακα. Η απώλεια εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµό δικαιούχων κ.λπ.), εκτιµάται πάντως στο
ποσό των 4,8 εκατ. ευρώ περίπου, ετησίως.
(άρθρο 26 παρ.1)

ΙV. Επί του προϋπολογισµού του ΕΦΚΑ (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ.

Απώλεια εσόδων ύψους 401 χιλ. ευρώ περίπου, από
την παράταση µέχρι 31.12.2018 της εφαρµογής της πιλοτικής διαδικασίας απονοµής προνοιακών παροχών σε
χρήµα, καθώς και της επέκτασής της και στα άτοµα µε αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά σχετική αίτηση των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Αχαΐας.
(άρθρο 18)
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του προϋπολογισµού του ΕΦΚΑ.

V. Επί του προϋπολογισµού του ΟΠΕΚΑ (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη ποσού 20 χιλ. ευρώ περίπου, από την
αναβάθµιση της υφιστάµενης λογισµικής υποδοµής του
Οργανισµού λόγω επέκτασης σε όλη την επικράτεια της
διοικητικής ηλεκτρονικής διαδικασίας απονοµής προνοιακών παροχών σε χρήµα σε άτοµα µε αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για τις παροχές αυτές.
(άρθρο 17)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του ΟΠΕΚΑ.

VIII. Επί του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. (ΕΛΑΠΕ) που διαχειρίζεται ο Λ.ΑΓ.Η.Ε. (φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
1. Ενδεχόµενη δαπάνη σε περίπτωση απόδοσης στους
εκπροσώπους φορτίου, κατά το επόµενο έτος, του ετήσιου σωρευτικού απολογιστικού λογιστικού πλεονάσµατος του ΕΛΑΠΕ. (άρθρο 40 παρ. 1)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του ΕΛΑΠΕ.
2. Μείωση εσόδων λόγω της αποκλιµάκωσης, σε σχέση µε το τρέχον έτος, (το 2019 κατά 50% και το 2020 κατά 30%) και κατάργησης µετά το έτος 2020, της χρέωσης που επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου για
το σύνολο της απορροφώµενης ενέργειας στη χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η εν λόγω µείωση
εσόδων για το έτος 2019, εκτιµάται, σύµφωνα µε τις µηνιαίες προβλέψεις της «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας» (ΛΑΓΗΕ) Α.Ε. για την εξέλιξη των συνιστωσών του ΕΛΑΠΕ, στο ποσό των 56 εκατ. ευρώ περίπου.
(άρθρο 40 παρ. 1)
Η ανωτέρω µείωση θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές
εσόδων του ΕΛΑΠΕ.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2018

VI. Επί των προϋπολογισµών των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης και του ΕΟΠΥΥ (Ν.Π.Δ.Δ. κατά βάση επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορείς
Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη πρόσθετη δαπάνη από την αναπροσαρµογή των επιτρεπόµενων ορίων δαπανών, για φαρµακευτική περίθαλψη και για την παροχή λοιπών υπηρεσιών υγείας, σε περίπτωση αύξησης του ΑΕΠ. Αντιστοίχως θα
επέλθει εξοικονόµηση δαπάνης σε περίπτωση µείωσης
του ΑΕΠ.
(άρθρο 25)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις των προϋπολογισµών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΕΟΠΥΥ, κατά περίπτωση.

VIΙ. Επί του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Π. Σκουρλέτης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γ. Σταθάκης

Ευτ. Αχτσιόγλου
ΥΓΕΙΑΣ
Αν. Ξανθός

1. Δαπάνη από τη δηµιουργία και τήρηση στον Οργανισµό ηλεκτρονικού φακέλου δαπάνης ασφάλισης υγείας
δικαιούχου.
(άρθρο 32)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ.
2. Ετήσια απώλεια εσόδων, από τη µηδενική συµµετοχή των οριζόµενων δικαιούχων φαρµακευτικής περίθαλψης και των δικαιούχων κάθε φορά ΕΚΑΣ, σε περίπτωση
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών
με τίτλο
«Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2019-2022»

ΤΜΗΜΑ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 1
1. Αναγκαιότητα
Με την προτεινόμενη διάταξη ιδρύεται Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων χώρων
εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγίου Κοσμά, για το σκοπό της
πλήρωσης της με την παρ. vi του Άρθρου 2.2. του ν.4422/2016 θεσπισθείσας
αναβλητικής αίρεσης, σύμφωνα με την οποία η αγοραπωλησία των πωλούμενων
μετοχών δυνάμει της σχετικής σύμβασης τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την προϋπόθεση
της θέσεως σε ισχύ νομοθετικής πράξης με την οποία θα συστήνεται φορέας
επιφορτισμένος με τις εξουσίες που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση και λειτουργία
όλων των κοινοχρήστων χώρων, υποδομών, έργων και εξοπλισμού εντός του
ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς και μη περιοριστικώς, της διοίκησης
λειτουργιών, της συνήθους τακτικής και έκτακτης συντήρησης αυτών και κάθε άλλης
σχετικής υπηρεσίας, καθώς και την αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση
οποιονδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων χρεώσεων. Μη ίδρυση Φορέα
συνιστά λόγο μη ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
2. Kαταλληλότητα
Η παρούσα προσθήκη δύναται να επιτευχθεί μόνο μέσω της νομοθετικής οδού και
όχι μέσω άλλης ρύθμισης του δευτερογενούς πλαισίου.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλούνται αρνητικές συνέπειες για την
οικονομία.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
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Δεν επέρχεται από την προτεινόμενη ρύθμιση κάποια δυσμενής επίπτωση στην
κοινωνία και τους πολίτες. Τουναντίον, o ιδρυόμενος Φορέας έχει χαρακτήρα
κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Η
δημιουργία του Φορέα εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία της επένδυσης για την
αξιοποίηση του ακινήτου του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4062/12, η αξιοποίηση του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά έχει χαρακτήρα έντονου δημοσίου
συμφέροντος και οι πολίτες και χρήστες των Δήμων εντός των οποίων κείται το
ακίνητο δήμων, αλλά και οι κάτοικοι όλης της Αττικής που θα κάνουν χρήση των
χώρων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, θα απολαμβάνουν
χώρους και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιφέρει καμία δυσμενή επίπτωση στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον, με βάση την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και το
ισχύον νομοθετικό καθεστώς.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν προβλέπεται να έχουν επιπτώσεις στη Δημόσια Διοίκηση
και την απονομή της Δικαιοσύνης από τους αρμόδιους φορείς.
7. Νομιμότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι απόλυτα σύμφωνη με τις διατάξεις και τους Νόμους
του Ελληνικού Κράτους και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.
8. Αρμοδιότητα
Υπουργείο Οικονομικών – Υπουργείο Εσωτερικών
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Στη σύνταξη της διάταξης ακολουθήθηκαν όλοι οι σχετικοί Νομοτεχνικοί Κανόνες.
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
Η προτεινόμενη ρύθμιση ετέθη υπ’ όψη των δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης,
Γλυφάδας και Αλίμου εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται ο
Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού Αγίου Κοσμά
Άρθρο 2
1. Αναγκαιότητα
Στο αντικείμενο του σκοπού του ιδρυόμενου Φορέα Κοινοχρήστων χώρων
εμπίπτουν, κατά πρώτον, η διαχείριση και διαρκής λειτουργία ή ετοιμότητα σε
λειτουργία όλων των κοινόχρηστων χώρων, υποδομών, έργων και εξοπλισμού που
βρίσκονται εντός του ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και μη
περιοριστικώς της διοίκησης λειτουργιών, της συνήθους τακτικής και έκτακτης
συντήρησης αυτών και κάθε άλλης σχετικής υπηρεσίας) και, κατά δεύτερον, η
αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και
ανάλογων χρεώσεων, σε πλήρωση της με την παρ. vi του Άρθρου 2.2. του
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ν.4422/2016 θεσπισθείσας αναβλητικής αίρεσης. Μη ίδρυση Φορέα συνιστά λόγο μη
ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
2. Καταλληλότητα
Η παρούσα προσθήκη δύναται να επιτευχθεί μόνο μέσω της νομοθετικής οδού και
όχι μέσω άλλης ρύθμισης του δευτερογενούς πλαισίου.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλούνται αρνητικές συνέπειες για την
οικονομία.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Δεν επέρχεται από την προτεινόμενη ρύθμιση κάποια δυσμενής επίπτωση στην
κοινωνία και τους πολίτες. Η δημιουργία του Φορέα εξυπηρετεί την ομαλή
λειτουργία της επένδυσης για την αξιοποίηση του ακινήτου του Μητροπολιτικού
Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.
4062/12, η αξιοποίηση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά έχει
χαρακτήρα έντονου δημοσίου συμφέροντος και οι πολίτες και χρήστες των Δήμων
εντός των οποίων κείται το ακίνητο δήμων, αλλά και οι κάτοικοι όλης της Αττικής που
θα κάνουν χρήση των χώρων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, θα
απολαμβάνουν χώρους και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου βελτιώνοντας την ποιότητα
ζωής τους.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιφέρει καμία δυσμενή επίπτωση στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον, με βάση την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και το
ισχύον νομοθετικό καθεστώς. Τουναντίον, η λειτουργία του Φορέα με τις εξουσίες
και τις αρμοδιότητες του για τη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά θα συμβάλλει θετικά στην ενιαία
εφαρμογή και τήρηση των αναληφθεισών περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και
κατευθύνσεων του έργου, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται βιώσιμη ανάπτυξη,
βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και η μείωση περιβαλλοντικών κινδύνων.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν προβλέπεται να έχουν επιπτώσεις στη Δημόσια Διοίκηση
και την απονομή της Δικαιοσύνης από τους αρμόδιους φορείς.
7. Νομιμότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι απόλυτα σύμφωνη με τις διατάξεις και τους Νόμους
του Ελληνικού Κράτους και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.
8. Αρμοδιότητα
Υπουργείο Οικονομικών – Υπουργείο Εσωτερικών
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Στη σύνταξη της διάταξης ακολουθήθηκαν όλοι οι σχετικοί Νομοτεχνικοί Κανόνες.
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
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Η προτεινόμενη ρύθμιση ετέθη υπ’ όψη των δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης,
Γλυφάδας και Αλίμου εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται ο
Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού Αγίου Κοσμά
Άρθρο 3
1. Αναγκαιότητα
Με το παρόν άρθρο ορίζονται, ως αναγκαία για την ίδρυση του Φορέα, τα περί της
έδρας του Φορέα εντός των ορίων του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης και εντός
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.
2. Καταλληλότητα
Η παρούσα προσθήκη δύναται να επιτευχθεί μόνο μέσω της νομοθετικής οδού και
όχι μέσω άλλης ρύθμισης του δευτερογενούς πλαισίου.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλούνται αρνητικές συνέπειες για την
οικονομία.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Δεν επέρχεται από την προτεινόμενη ρύθμιση κάποια δυσμενής επίπτωση στην
κοινωνία και τους πολίτες.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιφέρει καμία δυσμενή επίπτωση στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον, με βάση την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και το
ισχύον νομοθετικό καθεστώς.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν προβλέπεται να έχουν επιπτώσεις στη Δημόσια Διοίκηση
και την απονομή της Δικαιοσύνης από τους αρμόδιους φορείς.
7. Νομιμότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι απόλυτα σύμφωνη με τις διατάξεις και τους Νόμους
του Ελληνικού Κράτους και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.
8. Αρμοδιότητα
Υπουργείο Οικονομικών – Υπουργείο Εσωτερικών
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Στη σύνταξη της διάταξης ακολουθήθηκαν όλοι οι σχετικοί Νομοτεχνικοί Κανόνες.
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
Η προτεινόμενη ρύθμιση ετέθη υπ’ όψη των δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης,
Γλυφάδας και Αλίμου εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται ο
Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού Αγίου Κοσμά.

Άρθρο 4
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1. Αναγκαιότητα
Με την παρούσα ρύθμιση ορίζονται τα της σύνθεσης και λειτουργίας του
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, ως αναγκαία στοιχεία για την ίδρυσή του.
2. Καταλληλότητα
Η παρούσα προσθήκη δύναται να επιτευχθεί μόνο μέσω της νομοθετικής οδού και
όχι μέσω άλλης ρύθμισης του δευτερογενούς πλαισίου.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλούνται αρνητικές συνέπειες για την
οικονομία.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Δεν επέρχεται από την προτεινόμενη ρύθμιση κάποια δυσμενής επίπτωση στην
κοινωνία και τους πολίτες.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιφέρει καμία δυσμενή επίπτωση στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον, με βάση την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και το
ισχύον νομοθετικό καθεστώς.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν προβλέπεται να έχουν επιπτώσεις στη Δημόσια Διοίκηση
και την απονομή της Δικαιοσύνης από τους αρμόδιους φορείς.
7. Νομιμότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι απόλυτα σύμφωνη με τις διατάξεις και τους Νόμους
του Ελληνικού Κράτους και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.
8. Αρμοδιότητα
Υπουργείο Οικονομικών – Υπουργείο Εσωτερικών
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Στη σύνταξη της διάταξης ακολουθήθηκαν όλοι οι σχετικοί Νομοτεχνικοί Κανόνες.
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
Η προτεινόμενη ρύθμιση ετέθη υπ’ όψη των δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης,
Γλυφάδας και Αλίμου εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται ο
Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού Αγίου Κοσμά.
Άρθρο 5
Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα
1. Αναγκαιότητα
Με την παρούσα διάταξη, ορίζεται, ως αναγκαία για την ίδρυσή του, η θητεία του
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα.
2. Καταλληλότητα
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Η παρούσα προσθήκη δύναται να επιτευχθεί μόνο μέσω της νομοθετικής οδού και
όχι μέσω άλλης ρύθμισης του δευτερογενούς πλαισίου.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλούνται αρνητικές συνέπειες για την
οικονομία.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Δεν επέρχεται από την προτεινόμενη ρύθμιση κάποια δυσμενής επίπτωση στην
κοινωνία και τους πολίτες.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιφέρει καμία δυσμενή επίπτωση στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον, με βάση την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και το
ισχύον νομοθετικό καθεστώς.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν προβλέπεται να έχουν επιπτώσεις στη Δημόσια Διοίκηση
και την απονομή της Δικαιοσύνης από τους αρμόδιους φορείς.
7. Νομιμότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι απόλυτα σύμφωνη με τις διατάξεις και τους Νόμους
του Ελληνικού Κράτους και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.
8. Αρμοδιότητα
Υπουργείο Οικονομικών – Υπουργείο Εσωτερικών
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Στη σύνταξη της διάταξης ακολουθήθηκαν όλοι οι σχετικοί Νομοτεχνικοί Κανόνες.
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
Η προτεινόμενη ρύθμιση ετέθη υπ’ όψη των δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης,
Γλυφάδας και Αλίμου εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται ο
Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού Αγίου Κοσμά.

Άρθρο 6
1.Αναγκαιότητα
Στην προτεινόμενη ρύθμιση προβλέποναι, ως αναγκαίο για την ίδρυση του Φορέα
στοιχείο, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα.
2. Καταλληλότητα
Η παρούσα προσθήκη δύναται να επιτευχθεί μόνο μέσω της νομοθετικής οδού και
όχι μέσω άλλης ρύθμισης του δευτερογενούς πλαισίου.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλούνται αρνητικές συνέπειες για την
οικονομία.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
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Δεν επέρχεται από την προτεινόμενη ρύθμιση κάποια δυσμενής επίπτωση στην
κοινωνία και τους πολίτες.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιφέρει καμία δυσμενή επίπτωση στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον, με βάση την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και το
ισχύον νομοθετικό καθεστώς.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν προβλέπεται να έχουν επιπτώσεις στη Δημόσια Διοίκηση
και την απονομή της Δικαιοσύνης από τους αρμόδιους φορείς.
7. Νομιμότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι απόλυτα σύμφωνη με τις διατάξεις και τους Νόμους
του Ελληνικού Κράτους και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.
8. Αρμοδιότητα
Υπουργείο Οικονομικών – Υπουργείο Εσωτερικών
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Στη σύνταξη της διάταξης ακολουθήθηκαν όλοι οι σχετικοί Νομοτεχνικοί Κανόνες.
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
Η προτεινόμενη ρύθμιση ετέθη υπ’ όψη των δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης,
Γλυφάδας και Αλίμου εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται ο
Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού Αγίου Κοσμά.

Άρθρο 7
1.Αναγκαιότητα
Στην προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπονται, ως αναγκαίο για την ίδρυση του Φορέα
στοιχείο, οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα.
2. Καταλληλότητα
Η παρούσα προσθήκη δύναται να επιτευχθεί μόνο μέσω της νομοθετικής οδού και
όχι μέσω άλλης ρύθμισης του δευτερογενούς πλαισίου.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλούνται αρνητικές συνέπειες για την
οικονομία.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Δεν επέρχεται από την προτεινόμενη ρύθμιση κάποια δυσμενής επίπτωση στην
κοινωνία και τους πολίτες.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
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Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιφέρει καμία δυσμενή επίπτωση στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον, με βάση την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και το
ισχύον νομοθετικό καθεστώς.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν προβλέπεται να έχουν επιπτώσεις στη Δημόσια Διοίκηση
και την απονομή της Δικαιοσύνης από τους αρμόδιους φορείς.
7. Νομιμότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι απόλυτα σύμφωνη με τις διατάξεις και τους Νόμους
του Ελληνικού Κράτους και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.
8. Αρμοδιότητα
Υπουργείο Οικονομικών – Υπουργείο Εσωτερικών
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Στη σύνταξη της διάταξης ακολουθήθηκαν όλοι οι σχετικοί Νομοτεχνικοί Κανόνες.
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
Η προτεινόμενη ρύθμιση ετέθη υπ’ όψη των δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης,
Γλυφάδας και Αλίμου εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται ο
Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού Αγίου Κοσμά.

Άρθρο 8
1.Αναγκαιότητα
Στην προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπονται, ως αναγκαία για την ίδρυση του Φορέα,
τα περί στελέχωσης και ανθρωπίνου δυναμικού του.
2. Καταλληλότητα
Η παρούσα προσθήκη δύναται να επιτευχθεί μόνο μέσω της νομοθετικής οδού και
όχι μέσω άλλης ρύθμισης του δευτερογενούς πλαισίου.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλούνται αρνητικές συνέπειες για την
οικονομία.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Δεν επέρχεται από την προτεινόμενη ρύθμιση κάποια δυσμενής επίπτωση στην
κοινωνία και τους πολίτες.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιφέρει καμία δυσμενή επίπτωση στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον, με βάση την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και το
ισχύον νομοθετικό καθεστώς.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν προβλέπεται να έχουν επιπτώσεις στη Δημόσια Διοίκηση
και την απονομή της Δικαιοσύνης από τους αρμόδιους φορείς.
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7. Νομιμότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι απόλυτα σύμφωνη με τις διατάξεις και τους Νόμους
του Ελληνικού Κράτους και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.
8. Αρμοδιότητα
Υπουργείο Οικονομικών – Υπουργείο Εσωτερικών
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Στη σύνταξη της διάταξης ακολουθήθηκαν όλοι οι σχετικοί Νομοτεχνικοί Κανόνες.
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
Η προτεινόμενη ρύθμιση ετέθη υπ’ όψη των δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης,
Γλυφάδας και Αλίμου εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται ο
Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού Αγίου Κοσμά.
Άρθρο 9
1. Αναγκαιότητα
Στην προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπονται, ως αναγκαία για την ίδρυση του Φορέα,
τα περί δυνατότητας σύναψης προγραμματικών συμβάσεων ή άλλων συνεργασιών
του Φορέα.
2. Καταλληλότητα
Η παρούσα προσθήκη δύναται να επιτευχθεί μόνο μέσω της νομοθετικής οδού και
όχι μέσω άλλης ρύθμισης του δευτερογενούς πλαισίου.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλούνται αρνητικές συνέπειες για την
οικονομία.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Δεν επέρχεται από την προτεινόμενη ρύθμιση κάποια δυσμενής επίπτωση στην
κοινωνία και τους πολίτες.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιφέρει καμία δυσμενή επίπτωση στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον, με βάση την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και το
ισχύον νομοθετικό καθεστώς.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν προβλέπεται να έχουν επιπτώσεις στη Δημόσια Διοίκηση
και την απονομή της Δικαιοσύνης από τους αρμόδιους φορείς.
7. Νομιμότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι απόλυτα σύμφωνη με τις διατάξεις και τους Νόμους
του Ελληνικού Κράτους και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.
8. Αρμοδιότητα
Υπουργείο Οικονομικών – Υπουργείο Εσωτερικών
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
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Στη σύνταξη της διάταξης ακολουθήθηκαν όλοι οι σχετικοί Νομοτεχνικοί Κανόνες.
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
Η προτεινόμενη ρύθμιση ετέθη υπ’ όψη των δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης,
Γλυφάδας και Αλίμου εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται ο
Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού Αγίου Κοσμά.
Άρθρο 10
1. Αναγκαιότητα
Στην προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπονται, ως αναγκαία για την ίδρυση του Φορέα,
τα περί παραλαβής των απαραίτητων για το Φορέα στοιχείων από το Ελληνικό
Δημόσιο δια του Υπουργού Οικονομικών.
2. Καταλληλότητα
Η παρούσα προσθήκη δύναται να επιτευχθεί μόνο μέσω της νομοθετικής οδού και
όχι μέσω άλλης ρύθμισης του δευτερογενούς πλαισίου.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλούνται αρνητικές συνέπειες για την
οικονομία.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες : Δεν επέρχεται από την προτεινόμενη
ρύθμιση κάποια δυσμενής επίπτωση στην κοινωνία και τους πολίτες.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιφέρει καμία δυσμενή επίπτωση στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον, με βάση την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και το
ισχύον νομοθετικό καθεστώς.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν προβλέπεται να έχουν επιπτώσεις στη Δημόσια Διοίκηση
και την απονομή της Δικαιοσύνης από τους αρμόδιους φορείς.
7. Νομιμότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι απόλυτα σύμφωνη με τις διατάξεις και τους Νόμους
του Ελληνικού Κράτους και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.
8. Αρμοδιότητα
Υπουργείο Οικονομικών – Υπουργείο Εσωτερικών
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Στη σύνταξη της διάταξης ακολουθήθηκαν όλοι οι σχετικοί Νομοτεχνικοί Κανόνες.
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
Η προτεινόμενη ρύθμιση ετέθη υπ’ όψη των δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης,
Γλυφάδας και Αλίμου εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται ο
Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού Αγίου Κοσμά.
Άρθρο 11
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1. Αναγκαιότητα
Στην προτεινόμενη ρύθμιση αποτυπώνονται οι πηγές πόρων του φορέα, προέρχονται
κατά το χρονικό διάστημα της διάρκειας υλοποίησης των υποδομών, έργων και
εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων, που εμπίπτουν στο Σκοπό του, σύμφωνα με το
Άρθρο 2 του παρόντος και κατά το χρονικό διάστημα που έπεται της υλοποίησης των
υποδομών, έργων και εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων, που εμπίπτουν στο Σκοπό
του, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του παρόντος , ήτοι κατά την περίοδο λειτουργίας τους,
ως αναγκαίο για την ίδρυσή του στοιχείο.
2. Καταλληλότητα
Η παρούσα προσθήκη δύναται να επιτευχθεί μόνο μέσω της νομοθετικής οδού και
όχι μέσω άλλης ρύθμισης του δευτερογενούς πλαισίου.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλούνται αρνητικές συνέπειες για την
οικονομία.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Δεν επέρχεται από την προτεινόμενη ρύθμιση κάποια δυσμενής επίπτωση στην
κοινωνία και τους πολίτες.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιφέρει καμία δυσμενή επίπτωση στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον, με βάση την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και το
ισχύον νομοθετικό καθεστώς.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν προβλέπεται να έχουν επιπτώσεις στη Δημόσια Διοίκηση
και την απονομή της Δικαιοσύνης από τους αρμόδιους φορείς.
7. Νομιμότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι απόλυτα σύμφωνη με τις διατάξεις και τους Νόμους
του Ελληνικού Κράτους και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.
8. Αρμοδιότητα
Υπουργείο Οικονομικών – Υπουργείο Εσωτερικών
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Στη σύνταξη της διάταξης ακολουθήθηκαν όλοι οι σχετικοί Νομοτεχνικοί Κανόνες.
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
Η προτεινόμενη ρύθμιση ετέθη υπ’ όψη των δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης,
Γλυφάδας και Αλίμου εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται ο
Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού Αγίου Κοσμά.
Άρθρο 12
1. Αναγκαιότητα
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Στην προτεινόμενη ρύθμιση αποτυπώνονται στο νόμο τα εισπραττόμενα από το
Φορέα Διαχείρισης ανταποδοτικά τέλη, ήτοι τα μεν εισπραττόμενα για τη χρήση
πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και τα δε εισπραττόμενα
για φωτισμό και καθαριότητα που αφορούν στις υπηρεσίες καθαριότητας των
κοινοχρήστων χώρων, περισυλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς και
για την αντιμετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισμού.
2. Καταλληλότητα
Η παρούσα προσθήκη δύναται να επιτευχθεί μόνο μέσω της νομοθετικής οδού και
όχι μέσω άλλης ρύθμισης του δευτερογενούς πλαισίου.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλούνται αρνητικές συνέπειες για την
οικονομία.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Δεν επέρχεται από την προτεινόμενη ρύθμιση κάποια δυσμενής επίπτωση στην
κοινωνία και τους πολίτες.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιφέρει καμία δυσμενή επίπτωση στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον, με βάση την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και το
ισχύον νομοθετικό καθεστώς.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν προβλέπεται να έχουν επιπτώσεις στη Δημόσια Διοίκηση
και την απονομή της Δικαιοσύνης από τους αρμόδιους φορείς.
7. Νομιμότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι απόλυτα σύμφωνη με τις διατάξεις και τους Νόμους
του Ελληνικού Κράτους και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.
8. Αρμοδιότητα
Υπουργείο Οικονομικών – Υπουργείο Εσωτερικών
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Στη σύνταξη της διάταξης ακολουθήθηκαν όλοι οι σχετικοί Νομοτεχνικοί Κανόνες.
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
Η προτεινόμενη ρύθμιση ετέθη υπ’ όψη των δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης,
Γλυφάδας και Αλίμου εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται ο
Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού Αγίου Κοσμά.
Άρθρο 13
1. Αναγκαιότητα
Στην προτεινόμενη ρύθμιση αποτυπώνονται στο νόμο, ως αναγκαία για την ίδρυση
του Φορέα, τα περί οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου του Φορέα αυτού.
2. Καταλληλότητα
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Η παρούσα προσθήκη δύναται να επιτευχθεί μόνο μέσω της νομοθετικής οδού και
όχι μέσω άλλης ρύθμισης του δευτερογενούς πλαισίου.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλούνται αρνητικές συνέπειες για την
οικονομία.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Δεν επέρχεται από την προτεινόμενη ρύθμιση κάποια δυσμενής επίπτωση στην
κοινωνία και τους πολίτες.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιφέρει καμία δυσμενή επίπτωση στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον, με βάση την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και το
ισχύον νομοθετικό καθεστώς.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν προβλέπεται να έχουν επιπτώσεις στη Δημόσια Διοίκηση
και την απονομή της Δικαιοσύνης από τους αρμόδιους φορείς.
7. Νομιμότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι απόλυτα σύμφωνη με τις διατάξεις και τους Νόμους
του Ελληνικού Κράτους και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.
8. Αρμοδιότητα
Υπουργείο Οικονομικών – Υπουργείο Εσωτερικών
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Στη σύνταξη της διάταξης ακολουθήθηκαν όλοι οι σχετικοί Νομοτεχνικοί Κανόνες.
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
Η προτεινόμενη ρύθμιση ετέθη υπ’ όψη των δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης,
Γλυφάδας και Αλίμου εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται ο
Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού Αγίου Κοσμά.
Άρθρο 14
Απαλλαγές και προνόμια υπέρ του Φορέα
1. Αναγκαιότητα
Στην προτεινόμενη ρύθμιση αποτυπώνονται στο νόμο, ως αναγκαία για την ίδρυση
του Φορέα, τα περί απαλλαγών και προνομίων υπέρ του δεδομένης της
συγκεκριμένης νομικής μορφής της ίδρυσής του.
2. Καταλληλότητα
Η παρούσα προσθήκη δύναται να επιτευχθεί μόνο μέσω της νομοθετικής οδού και
όχι μέσω άλλης ρύθμισης του δευτερογενούς πλαισίου.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλούνται αρνητικές συνέπειες για την
οικονομία.
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4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Δεν επέρχεται από την προτεινόμενη ρύθμιση κάποια δυσμενής επίπτωση στην
κοινωνία και τους πολίτες.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιφέρει καμία δυσμενή επίπτωση στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον, με βάση την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και το
ισχύον νομοθετικό καθεστώς.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν προβλέπεται να έχουν επιπτώσεις στη Δημόσια Διοίκηση
και την απονομή της Δικαιοσύνης από τους αρμόδιους φορείς.
7. Νομιμότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι απόλυτα σύμφωνη με τις διατάξεις και τους Νόμους
του Ελληνικού Κράτους και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.
8. Αρμοδιότητα
Υπουργείο Οικονομικών – Υπουργείο Εσωτερικών
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Στη σύνταξη της διάταξης ακολουθήθηκαν όλοι οι σχετικοί Νομοτεχνικοί Κανόνες.
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
Η προτεινόμενη ρύθμιση ετέθη υπ’ όψη των δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης,
Γλυφάδας και Αλίμου εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται ο
Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού Αγίου Κοσμά.

ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
1.1. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο
σχέδιο νόμου.
Άρθρο …
Μεσολάβηση και διαιτησία συλλογικών εργατικών διαφορών
Από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία και στατιστικά δεδομένα του Οργανισμού
Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ, Ετήσια έκθεση 2017, εκδ. Μάρτιος 2018), όπου
αποτυπώνονται τα διαχρονικά δεδομένα εφαρμογής του ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως
εκάστοτε ίσχυε, αποδεικνύεται η αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού της
μεσολάβησης. Αναδύεται, ωστόσο, η ανάγκη ενίσχυσης της πράγματι επιβοηθητικής
λειτουργίας της μεσολάβησης, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση των ελεύθερων
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συλλογικών διαπραγματεύσεων καθαυτών και την υποστήριξη της καλής πίστης των
μερών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής τους εν γένει αλλά και στο στάδιο της
μεσολάβησης ειδικότερα.
Περαιτέρω, οι υφιστάμενες ρυθμίσεις του ν. 4303/2014 (Α΄ 231) ως προς τα
ενδεικτικώς αναφερόμενα αλλά βασικότερα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη για την υποβολή πρότασης μεσολάβησης ή την έκδοση διαιτητικής
απόφασης, αναφέρονται μονομερώς μόνο σε στοιχεία που αφορούν την πλευρά των
εργοδοτών, δίχως καμία αναφορά στο εξαιρετικής σημασίας στοιχείο της εξέλιξης της
αγοραστικής δύναμης του μισθού.
Άρθρο …
Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΕΔ
Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) συνιστά ανεξάρτητο φορέα και
διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από εκπροσώπους
των Κοινωνικών Εταίρων, καθ’ υπόδειξή τους. Υπό το ισχύον καθεστώς, η διάρκεια
της θητείας των μελών είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας των
ίδιων τακτικών μελών για άλλα τρία (3) έτη. Ωστόσο, με δεδομένη τη δυσκολία
υπόδειξης με αυτήν την συχνότητα νέων προσώπων που διαθέτουν τα κατάλληλα
προσόντα και τη δέουσα εμπειρία για τα καθήκοντα του μέλους του ΔΣ του ΟΜΕΔ,
ανακύπτει ο υπαρκτός κίνδυνος παρακώλυσης της απρόσκοπτης λειτουργίας του.
1.2. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε
«άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο
πρόβλημα.
Άρθρο …
Μεσολάβηση και διαιτησία συλλογικών εργατικών διαφορών
Με γνώμονα την περαιτέρω ενίσχυση της διαδικασίας της μεσολάβησης, και με
τελικό σκοπό την ενίσχυση των ίδιων των ελεύθερων διαπραγματεύσεων των μερών
για την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής λύσης, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις
ενισχύεται η επιβοηθητική λειτουργία της μεσολάβησης, με την εκ νέου εισαγωγή
νομοθετικής πρόβλεψης, κατά την οποία ο μεσολαβητής έχει τη δυνατότητα (και όχι
την υποχρέωση, που προβλέπεται σήμερα μετά το ν. 4303/2014) να υποβάλει
πρόταση μεσολάβησης. Ειδικότερα, ο μεσολαβητής, εφόσον διαπιστώνει ότι
υφίσταται ακόμη περιθώριο ελεύθερων διαπραγματεύσεων των μερών και συνεπώς
περιθώριο συναινετικής επίλυσης της συλλογικής διαφοράς, έχει τη δυνατότητα να
απέχει αιτιολογημένα από την υποβολή πρότασης, οδηγώντας τα μέρη εκ νέου σε
διαπραγματεύσεις, ώστε να εξαντληθεί κάθε περιθώριο επίτευξης κοινής
συμφωνίας. Εφόσον, όμως, διαπιστωθεί ότι τα μέρη δεν κατόρθωσαν να οδηγηθούν
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από κοινού σε αμοιβαία επίλυση της διαφοράς, τότε ο μεσολαβητής προχωρά πλέον
σε υποβολή της πρότασής του, κοινοποιώντας την στα μέρη.
Συγχρόνως, σε πλήρη αντιστοιχία προς την γενική αρχή τους καλόπιστης
συμπεριφοράς, που πρέπει να διαπνέει και τις διαπραγματεύσεις συλλογικών
εργατικών διαφορών, ενισχύεται η θέση του μέρους που με συγκαταβατική διάθεση
προσήλθε σε συζητήσεις κατά το στάδιο της μεσολάβησης και το οποίο,
επιδεικνύοντας καλή πίστη και θέληση συναινετικής επίλυσης της διαφοράς, έκανε
αποδεκτή την πρόταση του μεσολαβητή. Επαναφέρεται, λοιπόν, εν μέρει,
προϊσχύσασα ρύθμιση και ορίζεται ότι το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη
διαιτησία παρέχεται στο μέρος που έκανε αποδεκτή την πρόταση του μεσολαβητή,
ενώ το άλλο μέρος την απέρριψε.
Τέλος, στα στοιχεία που λαμβάνουν υπόψη ο μεσολαβητής και ο διαιτητής
προστίθεται ρητά η εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης του μισθού, ώστε να αποτελεί
ρητά ένα από τα βασικά δεδομένα που πρέπει να συνεκτιμώνται κατά την στάθμιση
των συμφερόντων των μερών για την υποβολή πρότασης μεσολάβησης και την
έκδοση διαιτητικής απόφασης.
Άρθρο …
Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΕΔ
Με τις προτεινόμενες διατάξεις επανακαθορίζεται η διάρκεια της θητείας των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΕΔ από τρία (3) σε πέντε (5) έτη, ενώ ομοίως
ορίζεται σε πενταετούς διάρκειας ο επαναπροσδιορισμός των ίδιων τακτικών μελών.
Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διάρκεια στην απρόσκοπτη
διοικητική λειτουργία του ΟΜΕΔ.
Περαιτέρω, ορίζεται μεταβατικά ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ισχύουν και για το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΜΕΔ που συγκροτήθηκε με την υπ` αριθμ.
10650/Δ1.1956/09.04.2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΟΔΔ 233), έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η
συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Οργανισμού.
1.3. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τους αναμενόμενες συνέπειες κάθε «άλλης
διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία
και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Άρθρο …
Μεσολάβηση και διαιτησία συλλογικών εργατικών διαφορών
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιτυγχάνεται η ενίσχυση της διαδικασίας της
μεσολάβησης και των ελεύθερων διαπραγματεύσεων των μερών, ώστε να
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καθίσταται δυνατή η εξάντληση κάθε περιθωρίου διαλόγου και συναινετικής
επίλυσης της διαφοράς πριν την υποβολή πρότασης από τον μεσολαβητή.
Συγχρόνως,
ενισχύεται
η
υποχρέωση
καλόπιστης
διεξαγωγής
των
διαπραγματεύσεων σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και διάθεσης συμβιβαστικής
επίλυσης της συλλογικής διαφοράς, καθώς το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη
διαιτησία θα παρέχεται στο μέλος που με καλή πίστη έκανε αποδεκτή την πρόταση
του μεσολαβητή, ενώ το άλλο μέρος την απέρριψε.
Τέλος, εξασφαλίζεται η συνεκτίμηση της αγοραστικής δύναμης του μισθού πριν την
υποβολή πρότασης από τον μεσολαβητή ή την έκδοση απόφασης από τον διαιτητή,
με αποτέλεσμα η στάθμιση των συμφερόντων εργαζομένων και εργοδοτών να
εξισορροπείται και η υποβαλλόμενη πρόταση ή η εκδιδόμενη απόφαση να
καθίσταται δικαιότερη για αμφότερα τα μέρη.
Άρθρο …
Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΕΔ
Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του ΟΜΕΔ και
καθίσταται δυνατή η απρόσκοπτη συνέχιση των υπηρεσιών μεσολάβησης και
διαιτησίας που υποστηρίζουν τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ
εργαζομένων και εργοδοτών.
1.4. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».
Άρθρο …
Μεσολάβηση και διαιτησία συλλογικών εργατικών διαφορών
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας και του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο …
Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΕΔ
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας και του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
1. Γενική Αξιολόγηση
1.1. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στην προτεινόμενη
τροπολογία.
Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται σταδιακά η εφαρμογή της νέας
διοικητικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σε όλη την επικράτεια ώστε βαθμιαία να
επωφεληθούν από αυτή όλοι οι δικαιούχοι προνοιακών παροχών της χώρας. Οι
περιοχές στις οποίες θα υλοποιείται κάθε φορά η επέκταση θα πρέπει να ορίζονται
με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών (Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Οικονομικών), σε συνάρτηση με τις
ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περιοχής και τις δυνατότητες των συναρμόδιων
υπηρεσιών για εφαρμογή της νέας διαδικασίας εκτίμησης της αναπηρίας.
1.2. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο
πρόβλημα.
Με την σταδιακή εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπει η προτεινόμενη διάταξη,
επιτυγχάνεται η διευκόλυνση και πρόσβαση των αιτούντων ατόμων με αναπηρία,
δεδομένου ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε πολλά σημεία (240 Κέντρα
Κοινότητας και 9 Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ), μειώνεται δραστικά η
γραφειοκρατία δεδομένου ότι τα περισσότερα στοιχεία για τον αιτούντα
ανασύρονται από αρχεία δεδομένων του κράτους συνδεδεμένα με το ηλεκτρονικό
σύστημα υποβολής των αιτήσεων ενώ εκλείπει και η ανάγκη πολλαπλών
μετακινήσεων αλλά και πολλαπλών αιτήσεων για άλλες παροχές πλην εκείνης σε
χρήμα (εφορία, αναπηρικό αυτοκίνητο κ.λπ). Γενικά, το πληροφοριακό σύστημα
τυγχάνει ιδιαιτέρως φιλικό για τον αιτούντα και εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια,
ισότητα, δικαιοσύνη και δυνατότητα ελέγχου των πραγματικών δεδομένων και
αναγκών των αιτούντων.
1.3. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Με την επέκταση εφαρμογής της διοικητικής ηλεκτρονικής διαδικασίας αναμένεται
ότι θα ωφεληθούν με τον πλέον πρόσφορο και αποδοτικό τρόπο άτομα με αναπηρία
στην προστασία των οποίων αποσκοπούν οι δράσεις του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
1.4. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης.
Αρμόδιες για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης είναι οι Υπηρεσίες του
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Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), η
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε και οι Υπηρεσίες του
Υπουργείου Εσωτερικών
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης
ρύθμισης
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου
φορέα, υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου
συλλογικού οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής
Επιτροπής της απόφασης Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και
επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη
Οι προτεινόμενες διατάξεις δεν προβλέπουν τη σύσταση νέου φορέα, υπηρεσίας,
νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου, ως εκ
τούτου δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης
Πρωθυπουργού Υ169/13-1-2010 (Β’ 19)
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη
σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
Η ομάδα εργασίας που συνέταξε το παρόν έλαβε υπόψη της το εγχειρίδιο οδηγιών
της ΚΕ.Ν.Ε. Το κείμενο των διατάξεων είναι λιτό, απλό, σαφές και άμεσο,
διατυπωμένο στη δημοτική, χωρίς περίπλοκα σχήματα λόγου ή τεχνικούς όρους που
έχουν ανάγκη εξειδίκευσης ή ερμηνείας.
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων
συναφών με την προτεινόμενη
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην
έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
Οι προτεινόμενες διατάξεις βελτιώνουν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του άρθρου 966
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν
εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε
την επιλογή αυτή
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Τροποποίηση άρθρου 215 ν. 4512/2018
(ΠΙΛΟΤΙΚΑ)

1. Γενική Αξιολόγηση
1.1. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στην προτεινόμενη
τροπολογία.
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η περίοδος εφαρμογής της πιλοτικής
διαδικασίας στην Περιφέρεια Αττικής έως 31/12/2018 και εφαρμόζεται η πιλοτική
διαδικασία για τα άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν αίτηση πρώτη φορά για
προνοιακές παροχές και
διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης εντός του Ιουλίου 2018 και για όσους διαμένουν μόνιμα στην
περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας εντός του Σεπτεμβρίου 2018.
1.2. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο
πρόβλημα.
Με την επέκταση της πιλοτικής διαδικασίας που περιλαμβάνει η προτεινόμενη
διάταξη, επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων με την
εξασφάλιση της πρόσβασης στην πληροφόρηση, στην υποβολή της αίτησης, στη
διαδικασία κρίσης της και απονομής και καταβολής των επιδομάτων, όσο και στη
διασφάλιση της καλύτερης γνώσης της γενικότερης κατάστασης του ατόμου με
αναπηρία, του περιβάλλοντος εντός του οποίου ζει και δραστηριοποιείται, των
εμποδίων και των δυνατοτήτων για πλήρη ένταξη ή επανένταξη στην κοινωνία
1.3. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Με την προτεινόμενη διάταξη και επέκταση εφαρμογής της πιλοτικής διαδικασίας
αναμένεται ότι θα ωφεληθούν με τον πλέον πρόσφορο και αποδοτικό τρόπο άτομα
με αναπηρία στην προστασία των οποίων αποσκοπούν οι δράσεις του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
1.4. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης.
Αρμόδιες για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης είναι οι Υπηρεσίες του

340

Οργανισμoύ Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), τα
Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας καθώς και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης Α.Ε.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο
σχέδιο νόμου.
Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση της παρ. 1 προβλέπονται τα ποσοστά
εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών για την επικουρική ασφάλιση των
ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ, ενώ στην παρ. 2 αυτής, προβλέπεται ότι η εργοδοτική
εισφορά της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967, όπως έχει τροποποιηθεί και
όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση
Φ20155/25187/Δ16.624 του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα χρηματοδοτεί τον Κλάδο Υγείας του Οργανισμού,
τροποποιούμενης της τελευταίας αναλόγως.
Άρθρο …
Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής
σύνταξης στους ασφαλισμένους για πρώτη φορά από 1.1.2019 και εφεξής στον
Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΔΟΕΑΠ βάσει του διανεμητικού συστήματος
προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NCD), εφαρμοζομένης κατ’
αναλογία της Υπουργικής Απόφασης οικ. 23123/785/7.6.2016 (Β΄1604).
Αναφορικά με τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2018 στον Κλάδο Επικουρικής
Ασφάλισης του ΕΔΟΕΑΠ, ορίζεται ότι το ποσό της επικουρικής σύνταξης ισούται με
το άθροισμα δύο τμημάτων: i) το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο
ασφάλισης έως 31.12.2018 το οποίο υπολογίζεται βάσει των καταστατικών
διατάξεων του ΕΔΟΕΑΠ και ii) το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο
ασφάλισης από 1.1.2019 το οποίο υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα ανωτέρω.
Για τον καθορισμό κάθε αναγκαίου ζητήματος για την εφαρμογή της διάταξης
παρέχεται, τέλος, εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής.
11.2. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε μίας «άλλης διάταξης».
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Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π, και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Γενική Αξιολόγηση
1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου και πλέον υλοποίησης του προγράμματος, έχει
καταγραφεί ικανοποιητικός αριθμός προβλημάτων, αναγκών και προτάσεων για την
εξομάλυνση της ροής των διαδικασιών, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση των όρων
και προϋποθέσεων υλοποίησης αυτού. Με τις επιμέρους διατάξεις της
προτεινόμενης ρύθμισης αποσαφηνίζεται το καθεστώς χορήγησης του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης, ενώ προωθείται και επιτάχυνση διαδικασιών υλοποίησης
του προγράμματος
2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να επαναπροσδιοριστούν
όροι του προγράμματος οι οποίοι δημιούργησαν προβλήματα εφαρμογής και
κατάλληλη προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι κάτωθι περιπτώσεις:
Ο ορισμός της αστεγίας και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες είναι δικαιούχοι του
προγράμματος άστεγοι, η ρητή εξαίρεση από το δηλούμενο εισόδημα για τον
υπολογισμό του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης της οικονομική ενίσχυση που
χορηγείται στη περίπτωση γ΄ του άρθρου 1 παρ.1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄149) σε όσους
περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών
καταστροφών και του επιδόματος που καταβάλλεται σε ανέργους δυνάμει της παρ.5
του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄88), προκειμένου να μην χάνουν το δικαίωμα
άτομα τα οποία περιστασιακά έλαβαν αυτές τις οικονομικές ενισχύσεις. Ακόμη,
ορίζεται ότι δεν υπολογίζεται το ποσό του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και
στον τρόπο υπολογισμού του ποσού για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Επιπροσθέτως , με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών επαναπροσδιορίζονται οι
αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση του προγράμματος.
3. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
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Η προτεινόμενη ρύθμιση θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη προστασία των
ωφελούμενων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης καθότι προβλέπεται
εξαίρεση από το δηλούμενο εισόδημα για τον υπολογισμό του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης της οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στη περίπτωση
γ΄ του άρθρου 1 παρ.1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄149) σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση
ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών και του επιδόματος
που καταβάλλεται σε ανέργους δυνάμει της παρ.5 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013
(Α΄88) και ορίζεται ότι δεν υπολογίζεται το ποσό του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης και στον τρόπο υπολογισμού του ποσού για την καταβολή
οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
4. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης».
Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

ΤΜΗΜΑ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
H προτεινόμενη δέσμη διατάξεων επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο ισχύον θεσμικό
πλαίσιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή
εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων.

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Τα μέτρα έχουν ως βασικό άξονα την αποτελεσματική εφαρμογή υφιστάμενων
διατάξεων και την ισόρροπη προστασία τρίτων.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία
των επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Κύριος στόχος των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η αποτελεσματική εφαρμογή
υφιστάμενων διατάξεων και η ισόρροπη προστασία τρίτων.
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1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει
άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και
προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επηρεάζουν όσους εμπλέκονται στη διαδικασία
αναγκαστικής εκτέλεσης
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του
ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα
επιτυχή και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
Οι συγκεκριμένες διατάξεις τροποποιήθηκαν πρόσφατα προς την ίδια κατεύθυνση,
πλην όμως εντοπίσθηκαν σημεία που επιτρέπουν τη βελτίωσή τους.
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον
υπάρχει) και αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
Δεν έχουμε υπόψη μας συγκεκριμένο τέτοιο παράδειγμα
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που
πρέπει να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη
ρύθμιση και περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να
προσεχθούν κατά την εφαρμογή της
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή
της αγοράς
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις
λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης
ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί
η προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και
τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
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Οι παρούσες ρυθμίσεις δεν εισάγουν νέα βάρη ούτε επιφέρουν απώλειες εσόδων
στον κρατικό προϋπολογισμό ή στα ασφαλιστικά ταμεία.
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
εθνική οικονομία
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική
ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά
προκύπτουν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να
προκύψουν για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν
βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας
του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
Δεδομένου ότι οι προτεινόμενες διατάξεις δεν έχουν άμεση επίπτωση στο φυσικό
περιβάλλον, δεν απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας
της Δημόσιας Διοίκησης
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον
τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου
Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την
προτεινόμενη ρύθμιση
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και
τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διευρύνεται η παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε
οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας.

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Στόχος των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η βελτίωση των διατάξεων του ν.
4446/2016 αναφορικά με την παροχή «δεύτερης ευκαιρίας».
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία
των επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει
άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και
προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επηρεάζουν άμεσα τα φυσικά πρόσωπα που αδυνατούν
να πτωχεύσουν καθώς στερούνται πτωχευτικής περιουσίας.
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του
ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα
επιτυχή και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον
υπάρχει) και αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που
πρέπει να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη
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ρύθμιση και περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να
προσεχθούν κατά την εφαρμογή της
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση
Τους οφειλέτες επιχειρηματίες-φυσικά πρόσωπα.
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή
της αγοράς
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις
λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης
ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί
η προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και
τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Οι παρούσες ρυθμίσεις δεν εισάγουν νέα βάρη ούτε επιφέρουν απώλειες εσόδων
στον κρατικό προϋπολογισμό ή στα ασφαλιστικά ταμεία.
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
εθνική οικονομία
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική
ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά
προκύπτουν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να
προκύψουν για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν
βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
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4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας
του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
Δεδομένου ότι οι προτεινόμενες διατάξεις δεν έχουν άμεση επίπτωση στο φυσικό
περιβάλλον, δεν απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας
της Δημόσιας Διοίκησης
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον
τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου
Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την
προτεινόμενη ρύθμιση
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και
τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης
ρύθμισης
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου
φορέα, υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου
συλλογικού οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής
Επιτροπής της απόφασης Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και
επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη
σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
Η ομάδα εργασίας που συνέταξε το παρόν έλαβε υπόψη της το εγχειρίδιο οδηγιών
της ΚΕ.Ν.Ε. Το κείμενο των διατάξεων είναι λιτό, απλό, σαφές και άμεσο,
διατυπωμένο στη δημοτική, χωρίς περίπλοκα σχήματα λόγου ή τεχνικούς όρους που
έχουν ανάγκη εξειδίκευσης ή ερμηνείας.
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων
συναφών με την προτεινόμενη
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην
έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει

9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν
εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε
την επιλογή αυτή
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ΤΜΗΜΑ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Ρυθμίσεις για το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής –
Τροποποίηση ν. 1902/1990, 3918/2011 και π.δ. 312/1992
- Ρυθμίσεις για τα οπτικά–γυαλιά οράσεως και τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής
-Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4430/2016
- Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 4052/2012
-Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιλογής του Ε.Κ.Α.Π.Υ.
- Τροποποίηση άρθρου 33 ν. 4025/2011
-Τροποποίηση παρ. 6 του άρθρου 90 ν. 4368/2016

1. Γενική Αξιολόγηση
1.1. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη».
1. Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η αποτελεσματικότερη εκκαθάριση των
απαιτήσεων των ιδιωτών παρόχων του ΕΟΠΥΥ, μέσω της ηλεκτρονικής διακίνησης
εγγράφων και η οποία με το προηγούμενο καθεστώς καθυστερούσε ιδιαίτερα ενώ
ταυτόχρονα δεν υπήρχε και τρόπος ελέγχου της παρουσίας του ασφαλισμένου.
2. Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η διαδικασία καθορισμού των ορίων
δαπανών για τα Νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ, βάσει όχι πλέον σταθερού ποσού άλλα
βάσει της αυξομείωσης του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα επεκτείνεται ο μηχανισμός αυτόματης
επιστροφής (clawback) προκειμένου να εξασφαλιστεί το απαραίτητο δημοσιονομικό
όφελος για το δημόσιο σύστημα υγείας και τους φορείς στους οποίους αφορά.
3. Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζεται το ζήτημα της διείσδυσης των
γενόσημων φαρμάκων στην ελληνική αγορά.
4. Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται το ζήτημα και η διαδικασία αποζημίωσης
της παροχής υπηρεσιών υγείας με τις εναπομείνασες περιπτώσεις μη
συμβασιοποιημένων ιδιωτών παρόχων με τον ΕΟΠΥΥ.
5. Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζεται το ζήτημα που δημιουργήθηκε με
την δήλωση αρνήσεως ορισμένων παρόχων στον ΕΟΠΥΥ και οι οποίοι θέλησαν να την
ανακαλέσουν εκ των υστέρων και να προχωρήσουν στην διαδικασία του
συμψηφισμού.
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6. Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η ταχύτητα της διαδικασίας εκκαθάρισης
στις περιπτώσεις των ομοειδών ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων των φαρμακευτικών
εταιριών-κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων και του
ΕΟΠΥΥ.
7. Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται το αρμόδιο Τμήμα του Ειδικού Συμβουλίου
Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ) για την διενέργεια των διαδικασιών επιλογής
υποψηφίων για την στελέχωση της ΕΚΑΠΥ.
8. Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.
4025/2011, η οποία αφορά στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ), και δίδεται
η δυνατότητα να αναπτύσσονται εντός αυτών, παραπάνω από μια ειδικότητες.
1.2. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο
πρόβλημα.
1. Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία και κατάλληλη γιατί θα
απλοποιήσει μία ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, μέσω του ηλεκτροικού τρόπου
κατάθεσης των δικαιολογητικών.
2. Η επέκταση της ρύθμισης αυτής είναι αναγκαία και κατάλληλη γιατί καθώς
δίδει τη δυνατότητα για αύξηση των ορίων δαπανών όταν και εφόσον υπάρχει
αύξηση του ΑΕΠ και ταυτόχρονα δημιουργεί και δημοσιονομικό όφελος.
3. Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία και κατάλληλη γιατί δίδει τα
κατάλληλα κίνητρα στους ασφαλισμένους προκειμένου να επιλέγουν τα γενόσημα
φάρμακα για την αντιμετώπιση των παθήσεων τους.
4. Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία και κατάλληλη γιατί θα ρυθμίσει
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον τρόπο αποζημίωσης των μη συμβασιοποιημένων
ιδιωτών παρόχων με τον ΕΟΠΥΥ.
5. Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία και κατάλληλη γιατί μπορεί να
επιλύσει το ζήτημα της άνάκλησης της δήλωσης αρνήσεως που είχαν καταθέσει
ορισμένοι πάροχοι αρνούμενοι να ενταχθούν στην διαδικασία του συμψηφισμού του
ΕΟΠΥΥ.
6. Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία και κατάλληλη γιατί επιλύει την
διαδικασία της εκκαθάρισης στις περιπτώσεις των ομοειδών ληξιπρόθεσμων
απαιτήσεων των φαρμακευτικών εταιριών-κατόχων άδειας κυκλοφορίας
φαρμακευτικών σκευασμάτων.
7. Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία γιατί ορίζει το αρμόδιο όργανο
προκειμένου να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό η στελέχωση της ΕΚΑΠΥ, βάσει
των διαδικασιών που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.
1.3. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
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Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επέλθουν ευεργετικά αποτελέσματα στη
διασφάλιση της δημόσιας υγείας, στην παροχή υπηρεσιών υγείας και στην
υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού. Ταυτόχρονα από το περιεχόμενο των
διατάξεων εξασφαλίζεται και δημοσιονομικό όφελος τόσο για τον προϋπολογισμό
του κράτους, όσο για αυτόν των φορέων, μέσω και της μείωσης του διοικητικού
λειτουργικού κόστους. Τέλος εξαιρετικά ευεργετικά θα είναι και τα αποτελέσματα
για τη λειτουργία έκαστου φορέα ξεχωριστά αλλά και για τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ,
όσον αφορά στην εκκαθάριση και απόδοση των ποσών που τους οφείλονται βάσει
των υπηρεσιών που προσφέρουν.
1.4. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης.
Αρμόδιες για την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων είναι οι Υπηρεσίες
του Υπουργείου Υγείας , του ΕΟΠΥΥ και της Ε.Κ.Α.Π.Υ. , όπως ορίζεται σε κάθε
διάταξη.
Ψηφιακή υποβολή δικαιολογητικών
1. Γενική Αξιολόγηση
1.1. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη».
Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η διαδικασία παρακολούθησης τόσο από
τον ΕΟΠΥΥ όσο και από τον ίδιο τον ασφαλισμένο της δαπάνες για παροχή υπηρεσιών
που αφορούν στο πρόσωπο του τελευταίου.
1.2. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά της λόγους για της οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο
πρόβλημα.
Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία και κατάλληλη για την αντιμετώπιση
παραβάσεων και αναίτιων δαπανών που προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών σε
ασφαλισμένους πολίτες. Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξασφαλίζεται ο έλεγχος των
δαπανών και από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, χωρίς να παραβιάζονται τα προσωπικά
δεδομένα αυτού.
1.3. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά της αναμενόμενες συνέπειες κάθε της «της
διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία
και της πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Με την προτεινόμενη διάταξη θα εξασφαλιστεί ο έλεγχος των δαπανών που γίνεται
για κάθε ασφαλισμένο και ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα σε της να
παρακολουθούν και οι ίδιοι όσες δαπάνες γίνονται για την παροχή υπηρεσιών, χωρίς
την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων της. Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται και η
αποτελεσματικότερη λειτουργία και του Οργανισμού αλλά και η διαφάνεια της
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συναλλαγές του πολίτη με της φορείς και παρόχους.
1.4. Αναφέρατε αναλυτικά της υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «της διάταξης.
Αρμόδιες για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης είναι οι Υπηρεσίες του
ΕΟΠΠΥ, οι οποίες και οφείλουν να μεριμνήσουν για την ταχύτερηκαι ορθότερη
εφαρμογή της διαδικασίας.

ΤΜΗΜΑ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αναγκαιότητα και καταλληλότητα
Με τις προωθούμενες διατάξεις επαναφέρεται η ενιαία τιμή βιβλίου για τα βιβλία
που εκδίδονται στην Ελλάδα σε οποιαδήποτε γλώσσα και τα βιβλία που εκδίδονται
στο εξωτερικό στην ελληνική γλώσσα και διατίθενται στην Ελλάδα. Επίσης
καταλαμβάνει την περίπτωση που εκδότης στην Ελλάδα εκτυπώνει βιβλία στο
Εξωτερικό σε ξένη γλώσσα τα οποία όμως θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα. Η
αυθαίρετη διάκριση μεταξύ λογοτεχνικών και μη λογοτεχνικών βιβλίων καταργείται.
Η κρατική παρέμβαση στην αγορά του βιβλίου, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, έχει
στόχο την εξασφάλιση του βέλτιστου επιπέδου συγγραφής, έκδοσης και
κυκλοφορίας των βιβλίων. Η τελευταία έχει καθοριστική σημασία για τους τομείς της
γλώσσας, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της πολυμορφίας, του δημόσιου
διαλόγου και της δημοκρατίας της χώρας.
Συνέπειες στην κοινωνία, πολίτες, οικονομία και δημόσια διοίκηση
Με βάση την εμπειρία από την εφαρμογή της μερικής «απελευθέρωσης» της αγοράς
του βιβλίου, τα τελευταία τρία χρόνια, η κατάσταση του κλάδου στη χώρα μας
επιδεινώθηκε ως προς πολλούς από τους δείκτες της. Η δυνατότητα ελεύθερων
εκπτώσεων δεν υιοθετήθηκε από τις περισσότερες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης,
οδηγώντας στη διαμόρφωση έντονα ολιγοπωλιακών συνθηκών στην αγορά, οι
συνθήκες επιβίωσης των μικρών, ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων έγιναν πιο δύσκολες
και πολλά από αυτά έκλεισαν, η μείωση των σημείων πώλησης επιδείνωσε τις
συνθήκες παραγωγής και κυκλοφορίας των λιγότερο εμπορικών βιβλίων εκ μέρους
των μικρών εκδοτών, μειώθηκαν κατακόρυφα οι εισπράξεις πνευματικών
δικαιωμάτων όλων των δημιουργών. Η επαναφορά της ενιαίας τιμής βιβλίου
αναμένεται να ενισχύσει τον κλάδο του βιβλίου και να αμβλύνει τις δυσμενείς
συνέπειες της απορρύθμισης της αγοράς.
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Αρμοδιότητα
Η διάταξη είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Τήρηση νομοτεχνικών κανόνων
Κατά την σύνταξη της διάταξης ελήφθησαν υπόψη οι αρχές της απλότητας και της
σαφήνειας. Ως προς το περιεχόμενό της, τηρήθηκε η αρχή της αναλογικότητας καθώς
συνιστά το αναγκαίο αλλά και πλέον πρόσφορο μέτρο για τον επιδιωκόμενο σκοπό
που είναι η μείωση των εξόδων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

-Ρύθμιση θεμάτων Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
-Αναπροσαρμογή ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση μέσω
δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με
φυσική παράδοση

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κύρια ρύθμιση
Με τις προτεινόμενες διατάξεις μειώνεται περαιτέρω για τα έτη 2019 και 2020 η
χρέωση προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης
α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179). Επίσης, προβλέπεται
όριο στη χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας
(ΥΚΩ) από κρατικούς πόρους και αποκλιμακώνονται σταδιακά οι ποσότητες
ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθενται προς πώληση μέσω των δημοπρασιών
προθεσμιακών προϊόντων των άρθρων 133 επ. του ν. 4389/2016 (Α’ 94)
1. Αναγκαιότητα
Η ρύθμιση που αφορά στη χρέωση των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας είναι
αναγκαία για την περαιτέρω ενίσχυση του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας και την ταυτόχρονη εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας
του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Η ρύθμιση που αφορά στον Ειδικό
Λογαριασμό ΥΚΩ κρίνεται απαραίτητη για να ρυθμιστεί και νομοθετικά το
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προβλεπόμενο όριο στη χρηματοδότηση του λογαριασμού αυτού από τον κρατικό
προϋπολογισμό, δεδομένης τόσο της προηγούμενης πίστωσής του με το ποσό των
476.000.000 ευρώ για τα έτη 2012-2018, όσο και της θεσμικής επιλογής ο
λογαριασμός ΥΚΩ να χρηματοδοτείται πρωτίστως από τις αντίστοιχες χρεώσεις στα
τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, η αποκλιμάκωση των ποσοτήτων
ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση μέσω των δημοπρασιών πώλησης
προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση είναι κρίνεται
αναγκαία στο πλαίσιο του νέου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου
καλείται να λειτουργήσει η Δ.Ε.Η. Α.Ε. τόσο ως παραγωγός, όσο και ως προμηθευτής
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των διαρθρωτικών μέτρων για την
πρόσβαση στο λιγνίτη του ν. 4533/2018 (Α’ 75).
2. Καταλληλότητα
Οι ρυθμίσεις είναι κατάλληλες: α) για τη διατήρηση του ισοσκελισμού του Ειδικού
Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και για να εξασφαλιστεί ότι ο λογαριασμός αυτός
δεν θα παρουσιάσει στο μέλλον έλλειμμα, β) για την ορθή παρακολούθηση και τη
συνετή κρατική χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ και γ) ομαλή
ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας για την προώθηση της
απελευθερωμένης χονδρεμπορικής και λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Με την προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση που αφορά στη χρέωση των
προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να προκύψουν οφέλη για την κοινωνία
και τους πολίτες, αφού η μείωση του κόστους ενέργειας για τους προμηθευτές
ηλεκτρικής ενέργειας δύναται να οδηγήσει και σε αναλογική μείωση της τιμής
προμήθειας ηλεκτρισμού στους τελικούς καταναλωτές. Αντίστοιχα οφέλη μπορούν
να δημιουργηθούν και για τους πελάτες της Δ.Ε.Η. Α.Ε. από τη σταδιακή μείωση των
ποσοτήτων που αυτή υποχρεούται να διαθέτει στις δημοπρασίες ηλεκτρικής
ενέργειας.
4. Συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον
Δεν προκύπτει επίδραση στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
5. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και στην απονομή Δικαιοσύνης
Δεν προκύπτουν συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και στην απονομή Δικαιοσύνης.
6. Αρμοδιότητα
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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7. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων
Κατά τη σύνταξη της παρούσας τροπολογίας τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) και οι κανόνες καλής
νομοθετικής πρακτικής.
8. Προηγούμενες Ρυθμίσεις
Το άρθρο 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) και συγκεκριμένα η υποπερίπτωση ββ’ της
περίπτωσης α’ της παραγράφου 3.

ΤΜΗΜΑ Ζ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ
1. Αναγκαιότητα
Με την προτεινόμενη διάταξη, διαμορφώνεται το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για τη
διευκόλυνση της εκμετάλλευσης των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, με την
εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού επιβατών, με απώτερο σκοπό και στόχο την
ανάπτυξη του θαλασσίου τουρισμού και την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας
γενικότερα.
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του
ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα
επιτυχή και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών.
Με τις καταργούμενες διατάξεις, έγινε προσπάθεια ενίσχυσης του θαλάσσιου
τουρισμού, αλλά χωρίς αποτελέσματα, γιατί η θέσπιση ελαχίστου ορίου διαρκείας
της σύμβασης ολικής ναύλωσης αλλά και ο περιορισμός της σύναψης μόνο δύο
ναυλοσυμφώνων εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου για τα επαγγελματικά πλοία
αναψυχής του ν. 4256/2014 ακύρωνε την προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος.
1.2. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε “άλλη
διάταξη” είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, διαμορφώνεται το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την
έγκαιρη και αποτελεσματικότερη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της
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εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς αναφορικά με τη δραστηριότητα των
επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 4256/2014.
2.2. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που
πρέπει να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη
ρύθμιση και περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να
προσεχθούν κατά την εφαρμογή της.
Δεν προβλέπεται η έκδοση διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων, ώστε να μην
παράγεται πρόσθετο κανονιστικό βάρος για τη Δημόσια Διοίκηση.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
Επισημαίνεται ότι, με την προτεινόμενη ρύθμιση, ενισχύονται τα έσοδα από τη
δραστηριότητα των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 4256/2014, με
αποτέλεσμα την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την εύρυθμη λειτουργίας της
αγοράς αναφορικά με τη δραστηριότητα των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του
ν. 4256/2014 και την αναβάθμιση της παροχής των σχετικών παρεχομένων
υπηρεσιών προς όφελος όλων των εμπλεκομένων επαγγελματιών του χώρου του
θαλάσσιου τουρισμού (πλοιοκτήτες, ναυτικούς, πράκτορες, καταστηματάρχες των
τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούνται τα εν λόγω πλοία, αλλά και προς
όφελος της εθνικής οικονομίας γενικότερα.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Η προωθούμενη διάταξη αποβλέπει στην κανονιστική ρύθμιση μίας παραγωγικής
οικονομικής δραστηριότητας, η οποία έχει αντίκτυπο στην κοινωνία και τους πολίτες.
Ειδικότερα, έχει επίπτωση στους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα και οι οποίοι
είναι αποδέκτες των παρεχόμενων εκ των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής
υπηρεσιών. Στόχος, εξάλλου, της ρύθμισης αυτής, είναι η παροχή βέλτιστης
ποιότητας υπηρεσιών, για την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών της χώρας.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Αναμένεται ότι η διάταξη θα επιφέρει ενίσχυση της επισκεψιμότητας των θαλάσσιων
προορισμών αλλά και των συνεχόμενων με αυτούς αρχαιολογικών χώρων, που
συνήθως αποτελούν τουριστικούς προορισμούς των επισκεπτών που έχουν
εξυπηρετηθεί από επαγγελματικά σκάφη αναψυχής. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένονται
επιπτώσεις τόσο στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον από τη διεύρυνση της
δραστηριότητας των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, πάντοτε όμως στο πλαίσιο
της κείμενης διεθνούς, ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
Δεν προκύπτουν συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης αφενός για τη Δημόσια
Διοίκηση αφετέρου για τον τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης.
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7. Νομιμότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και τελεί
σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του Συντάγματος.
8. Αρμοδιότητα
Αρμόδιο είναι καταρχήν το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη
σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.).
Κατά τη σύνταξη της παρούσας ρύθμισης, τηρήθηκε το σύνολο των νομοτεχνικών
οδηγιών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) και των αρχών
καλής νομοθέτησης.
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων
συναφών με την προτεινόμενη.
Καταργούνται η περίπτ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 (Α’ 92), όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του ν.4504/2017 (Α’ 184), και η περίπτ.
γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014.
10. Διαφάνεια - Διαβούλευση
Στο πλαίσιο επεξεργασίας της προτεινόμενης ρύθμισης, συμμετείχε το σύνολο των
αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
ΤΜΗΜΑ Η’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 393/1976
Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει σαν στόχο την ενίσχυση του κλάδου των τουριστικών
γραφείων στην αγορά αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά, για πρώτη φορά,
προβλήματα που ανέκυψαν κατά τη λειτουργία της και άπτονται ειδικότερα της
ιδρύσεως και λειτουργίας του οικείου τομέα τουριστικής δραστηριότητας.
Ειδικότερα:
Το πρόβλημα το οποίο καθιστά αναγκαία την προώθηση και, ακολούθως, ψήφιση της
υπό αξιολόγηση ρύθμισης του άρθρου 1 του παρόντος σχεδίου νόμου στοχεύει στην
επίλυση μιας νομικής «παρανόησης» η οποία φαίνεται να προκαλείται από δύο
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, εφαρμοζόμενες συνδυαστικά. Όπως
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χαρακτηριστικά αναφέρθηκε και στην αιτιολογική έκθεση, το άρθρο 1 του ν.
711/1977 (Α΄ 284), περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, ορίζει ότι «Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται, κατ’
αποκλειστικότητα, από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης,
συνίσταται στη διενέργεια έκτακτων γραμμών και γραμμών κλειστής διαδρομής που
εξυπηρετούν μεταφορά προσχηματισμένης ομάδας προσώπων και αποσκευών,
απαγορευομένης της με οποιονδήποτε τρόπο εκτέλεσης συγκοινωνίας, ως εξής: α.
[…]. β. Μεταφορά προσώπων σε οργανωμένες εκδρομές εντός και εκτός της χώρας.
γ. […]. δ. […]. ε. […]. στ. […]. ζ […]. η. […]». Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου
άρθρου ορίζεται ότι Το μεταφορικό έργο της παρ. 1 διενεργείται από δημόσιας
χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία από επιχειρήσεις
τουριστικών γραφείων ή Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.).
Στην περίπτωση που η μεταφορά προσώπων σε οργανωμένες εκδρομές και
περιηγήσεις εντός και εκτός της χώρας, καθώς και η μεταφορά μαθητών για
πραγματοποίηση εκδρομών των περιπτώσεων β’ και ζ’ της παρ. 1 του παρόντος
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο οργανωμένου ταξιδιού της παρ. 1 του άρθρου 2 του
π.δ. 339/1996 ή πλέον της «σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού» της παρ.4 του άρθρου
3 του π.δ. 7/18 (Α΄12) με το οποίο εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με την οδηγία
(Εε) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (ΕΕ L 326/ 11.12.2015) και το οποίο καταργεί το π.δ.
339/96 από 1/7/2018, το ανωτέρω περιγραφόμενο έργο διενεργείται από δημόσιας
χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία για λογαριασμό τουριστικού γραφείου. Δεδομένου
ότι τα αναφερόμενα στα ανωτέρω άρθρα συνδυαστικά εφαρμοζόμενα φαίνεται να
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αποκλείεται η δυνατότητα διοργάνωσης οργανωμένων
εκδρομών από τουριστικά γραφεία με οποιαδήποτε άλλα οχήματα πλην των ειδικών
τουριστικών λεωφορείων, κάτι που προφανώς είναι έξω από τις πραγματικές
προθέσεις του νομοθέτη, κρίνεται σκόπιμο να αναδιατυπωθεί η περ. α, της παρ. 2
του άρθρου 1 του ν. 393/1976 προς αποσαφήνιση κάθε πιθανής ερμηνείας προς
αυτήν την κατεύθυνση, έτσι ώστε να καθίσταται πλέον σαφές, ότι επιτρέπεται η
πραγματοποίηση οργανωμένης εκδρομής από τουριστικό γραφείο με κάθε είδους
μέσο (χερσαίο, πλωτό, εναέριο) δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης. Η ταχύτητα με την
οποία εξελίσσεται η τουριστική αγορά σημαντικό μερίδιο της οποίας καταλαμβάνει
ο τομέας των τουριστικών γραφείων με τα, μεταξύ άλλων, προγράμματα εκδρομών
και περιηγήσεων που διοργανώνει, είναι τέτοια που αν εξακολουθήσει η υφιστάμενη
κατάσταση, σε σύντομο χρονικό διάστημα η ανάγκη για μια νέα ρυθμιστική
πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της αξιολογούμενης με το άρθρο 1 του
νομοσχεδίου ρύθμισης θα καταστεί πέραν πάσης αμφιβολίας επιβεβλημένη.
Στις βασικές «ομάδες» που επηρεάζονται άμεσα από τη σκοπούμενη ρύθμιση
ανήκουν κατ’ αρχήν, εξ’ αντικειμένου, τα τουριστικά γραφεία, ήτοι «…οι μονίμως
οργανωμένες επιχειρήσεις οι οποίες με ίδια μέσα και προσφερόμενες υπηρεσίες
αναλαμβάνουν τη μεταφορά ή διακίνηση ή διαμονή μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων
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ατόμων, εντός και εκτός Χώρας», όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στην παρ.1, του
άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199) με αντικείμενο που εξειδικεύεται περαιτέρω στην
παρ. 2 του ιδίου άρθρου αλλά και στο άρθρο 1 του ν. 4276/14 (Α΄155) στο πλαίσιο
του οποίου εντάσσονται ρητά στην κατηγορία των τουριστικών επιχειρήσεων.
Επιπλέον από την υπό ψήφιση ρύθμιση δεν προκύπτουν περαιτέρω
διοικητικά βάρη ούτε καινούρια κόστη εγκατάστασης για όλες τις εμπλεκόμενες, νέες
και παλαιότερες, επιχειρήσεις στο χώρο για τον κρατικό προϋπολογισμό καμία
περαιτέρω επιβάρυνση, ενώ αντίθετα αναμένεται να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά
τους εντατικοποιώντας το αντίστοιχο μάρκετινγκ, ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου
μέσω της αποσαφήνισης ενός «θολού» έως και συγκεχυμένου νομικού τοπίου.
Ταυτόχρονα συνδράμει στη συγκρότηση ενός σύγχρονου, λιτού και σαφούς νομικού
πλαισίου που ρυθμίζει και δεν αποστασιοποιείται από τις εξελίξεις της σύγχρονης
τουριστικής αγοράς. Καλύπτει νομοθετικό κενό, συνδράμει στην προώθηση της
μείωσης της γραφειοκρατίας και λοιπών καθυστερήσεων και ταυτόχρονα
αντιμετωπίζει προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί στην πράξη από τους παράγοντες
της τουριστικής αγοράς επικαιροποιώντας θεσμικά τον τομέα του τουρισμού
οδηγώντας τον σε μια πιο εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία.
Κατά τη σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης τηρήθηκαν οι οδηγίες των
εγχειριδίων οδηγιών τόσο της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και
επικουρικά της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης για την Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας, ασχέτως αν στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για
κωδικοποίηση.
Το Υπουργείο Τουρισμού εισήγαγε την ανωτέρω διάταξη ως πρώτη διάταξη
σχεδίου νόμου, που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας του
opengov για το διάστημα από 11/12/2017 έως και 5/1/2018. Επειδή βασική επιδίωξη
του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου παραμένει ο εκσυγχρονισμός-εξορθολογισμός
του θεσμικού πλαισίου που διέπει βασικά σημεία του τομέα του τουρισμού, για την
περαιτέρω διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, τη βέλτιστη διαχείριση και
εξοικονόμηση εθνικών πόρων και, ακολούθως, την ανάπτυξη συνεργειών ικανών να
στηρίξουν την ανάδειξη της Χώρας ως τουριστικό προορισμό, γεγονός που
συνεπάγεται
εμπλοκή
πολλών
ενδιαφερομένων
μερών,
θεσμικών
φορέων/κοινωνικών εταίρων αλλά και απλών πολιτών για το λόγο αυτό κρίθηκε η
διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης ως η πλέον κατάλληλη να εγγυηθεί τη
μέγιστη δυνατή δημοσιότητα των σχετικών του διατάξεων.
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ΤΜΗΜΑ Θ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Τροποποιήσεις των ν. 4469/2017, ν. 3869/2010 και ν. 4354/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, επιχειρούνται νομοθετικές παρεμβάσεις σε
νομοθετήματα καίρια για την οικονομική ζωή τόσο των πολιτών όσο και των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, νομοθετούνται αλλαγές στο νόμο
4469/2017 (Α΄ 62) για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, στο νόμο
3869/2010 (ΦΕΚ Α’ 130) για την υπερχρέωση φυσικών προσώπων και στο νόμο
4354/2015 για την πώληση και διαχείριση δανείων και πιστώσεων.
Α. ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1 Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης.
Στο πρώτο κεφάλαιο νομοθετείται η ένταξη των οφειλών προς το Δημόσιο του έτους
2017, προκειμένου να μπορέσουν οι οφειλέτες, συνολικά να ρυθμίσουν και αυτές τις
οφειλές και να μην υπάρχει κίνδυνος έκπτωσής τους λόγω οφειλών από το έτος αυτό,
σε περίπτωση που η διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι επιτυχής. Επίσης, στο ίδιο
κεφάλαιο νομοθετούνται θέματα που αφορούν στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, εξ αφορμής ζητημάτων που έχουν ανακύψει από την έναρξη
ισχύος του εν λόγω νόμου, και απλουστεύεται η διαδικασία και περιορίζονται τα
έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο οφειλέτης. Επίσης, μεταξύ άλλων, δίνεται η
δυνατότητα στους οφειλέτες που υπέβαλαν αίτηση αλλά έπασχε από τυπικά
ελαττώματα και ελλείψεις, να επανυποβάλουν την αίτηση, θεραπεύοντας τις τυπικές
αυτές ελλείψεις. Ακόμη, λόγω του αυξημένου χρονικού διαστήματος, όπως
διαπιστώθηκε στη πράξη, που διαρκούν οι διαπραγματεύσεις, επιμηκύνεται ο εκ του
νόμου παρεχόμενος χρόνος αναστολής καταδιωκτικών μέτρων από εβδομήντα σε
ενενήντα ημέρες. Επιπλέον ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στη συμμετοχή του
Δημοσίου και αποσαφηνίζεται η διαδικασία άρσης των κατασχέσεων τραπεζικών
λογαριασμών σε περιπτώσεις επιτυχούς έκβασης της διαπραγμάτευσης στην οποία
συμμετέχει και το Δημόσιο (γίνεται άρση εφόσον έχει εξοφληθεί ποσοστό
τουλάχιστον 75% του συνολικού προς καταβολή στο Δημόσιο ποσού της σύμβασης).
Στο δεύτερο κεφάλαιο τροποποιούνται διατάξεις του νόμου για την ρύθμιση των
οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις
στοχεύουν αφενός στην αντιμετώπιση του φαινομένου υποβολής μεγάλου πλήθους
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αιτήσεων που εκκρεμούν στα Ειρηνοδικεία της χώρας από αιτούντες που δεν
δικαιούνται την προστασία που παρέχει ο νόμος, ήτοι την αναστολή των
καταδιωκτικών μέτρων και εκμεταλλεύονται τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου. Υπ’
αυτή την έννοια, εισάγονται ρυθμίσεις για τον εντοπισμό των προσώπων που έχουν
εμπορική δραστηριότητα σε άμεσο χρόνο, όπως επίσης και για την αντιμετώπιση του
φαινομένου της υποβολής συνεχόμενων αιτήσεων. Επίσης ρυθμίζεται η περίπτωση
θανάτου του αιτούντος σε περίπτωση που η αίτηση του έχει γίνει δεκτή, και το οποίο
ζήτημα δεν είχε αντιμετωπιστεί από τον νόμο. Ακόμη, ρυθμίζεται το ζήτημα του
τραπεζικού απορρήτου για τον αποτελεσματικό εντοπισμό των αιτούντων, που ενώ
έχουν τους οικονομικούς πόρους, παύουν τις πληρωμές και εμφανίζονται ως
υπερχρεωμένοι. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ρύθμιση που αφορά στη συνεισφορά
του Δημοσίου στους οφειλέτες για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας τους, διά της
οποίας διευκρινίζεται η διαδικασία και σημαντικές λεπτομέρειες αυτής, καθώς και οι
διατάξεις που προστίθενται και αφορούν στην πρώτη κατοικία, και συγκεκριμένα
προβλέπεται ότι αν το δικαστήριο δεν εξαιρέσει την κύρια κατοικία από τη ρευστοποίηση, τότε η τιμή πρώτης προσφοράς κατά τον πλειστηριασμό της δεν μπορεί να
είναι κατώτερη του ποσού που αναφέρει ο νόμος στο στη περίπτ. γ΄ του πρώτου
εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 9. Ακόμη προβλέπεται ότι αν σε δύο διαδοχικούς
πλειστηριασμούς με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό που αναφέρει η παραπάνω
περίπτωση, δεν γίνει κατακύρωση, τότε ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει μεταρρύθμιση της απόφασης για τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών του προκειμένου να
εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του από τη ρευστοποίηση. Επιπρόσθετα, αποσαφηνίζεται
η διαδικασία έκπτωσης του οφειλέτη σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών που
έχει διατάξει το δικαστήριο, αλλά παράλληλα εισάγεται πρόβλεψη ότι ο δανειστής
θα ενημερώσει τον οφειλέτη με εξώδικη όχληση με την οποία θα τον καλεί να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών.
Τέλος στο τρίτο κεφάλαιο ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στο νόμο για τη
πώληση και τη διαχείριση πιστώσεων και δανείων στην κατεύθυνση της
αποσαφήνισης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων μερών.
1.2
Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν πιστοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων.
Η αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκει να θεραπεύσει μία σειρά ζητημάτων που
χρήζουν αντιμετώπισης, τόσο προς όφελος των δανειοληπτών, φυσικών προσώπων
και νομικών προσώπων – επιχειρήσεων, όσο και προς όφελος των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στοχεύει στην αποτελεσματική μείωση των
ληξιπρόθεσμων δανείων.
1.3 Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει
άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και
προσδιορίσατε τον λόγο της επιρροής.
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Οι ρυθμίσεις του πρώτου κεφαλαίου αφορούν σε επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα,
ατομικές επιχειρήσεις και εμπόρους. Του δεύτερου κεφαλαίου σε φυσικά πρόσωπα
χωρίς εμπορική δραστηριότητα και του τρίτου κεφαλαίου σε Εταιρίες Διαχείρισης
Δανείων και Πιστώσεων, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε φυσικά πρόσωπα τα
οποία ενεργούν για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική,
βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.
2. Καταλληλότητα
2.1 Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του
ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα
επιτυχή και τα προβληματικά στοιχεία των προσπαθειών αυτών.
ToΣχΝ στοχεύει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την
εφαρμογή των συγκεκριμένων τροποποιούμενων νόμων.
2.2 Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον
υπάρχει) και αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
Δεν υπάρχει.
2.3 Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που
πρέπει να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη
ρύθμιση και περιγράψτε για κάθε μια από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να
προσεχθούν κατά την εφαρμογή της.
Δεν απαιτείται έκδοση κανονιστικών πράξεων για την πλήρη εφαρμογή της ρύθμισης.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση
Το πρώτο κεφάλαιο αφορά σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους
επαγγελματίες, τους εμπόρους και τις ατομικές επιχειρήσεις.
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή
της αγοράς.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στόχο έχουν τον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων
δανείων και πιστώσεων, τον ορθολογισμό της διαδικασίας εκδίκασης των
υποθέσεων του νόμου για τα φυσικά υπερχρεωμένα πρόσωπα και της διαδικασίας
εξωδικαστικής επίλυσης οφειλών, και αποβλέπει στην επανεκκίνηση της οικονομίας
διά της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου των τραπεζών.
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με τη χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους».
Δεν επηρεάζεται από την αξιολογούμενη ρύθμιση.
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις
λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων.
Με τις τροποποιήσεις του πρώτου κεφαλαίου αναμένεται θετική επίδραση, λόγω της
ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων στα πλαίσια του νόμου για τον
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εξωδικαστικό συμβιβασμό, και λόγω της συνέχειας της λειτουργίας τους και της εν
γένει συμβολής τους στην οικονομία της χώρας.
3.5 Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης
ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Δεν επηρεάζεται από την αξιολογούμενη ρύθμιση.
3.6 Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί
η προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους».
Δεν προβλέπεται επίδραση της ρύθμισης στο διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων.
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και
τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
Οι ρυθμίσεις του πρώτου κεφαλαίου αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που κατά κύριο λόγο υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση
των οφειλών τους εξωδικαστικά, λόγω της απλούστευσης της διαδικασίας και της
δυνατότητας επαναυποβολής τής αίτησης, αν αυτή εμφανίζει τυπικές ελλείψεις.
3.8 Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση.
Δεν προβλέπεται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1 Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά.
Με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις αναμένεται θετική επίδραση στη κοινωνία τόσο
στις επιχειρήσεις και τους εμπόρους όσο και στους υπερχρεωμένους πολίτες που
έχουν ασκήσει αίτηση στα κατά τόπον αρμόδια Ειρηνοδικεία.
4.2 Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μια κοινωνικά
ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά
προκύπτουν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.
Δεν υπάρχουν.
4.3 Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν
για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση.
Οι τροποποιήσεις του νόμου για την εξωδικαστική επίλυση οφειλών ευνοούν τις
επιχειρήσεις που θα υπαχθούν, με την παράταση της εκ νόμου δοθείσας αναστολής
λήψης καταδιωκτικών μέτρων, με την απλούστευση της διαδικασίας και της μείωσης
των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με την πρόβλεψη της εν γένει αναβάθμισης της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας και την ένταξη των οφειλών του οικονομικού έτους
2017.Οι δε τροποποιήσεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα θα
βοηθήσουν στον εντοπισμό των δόλια υπερχρεωμένων και των προσώπων που
καταστρατηγούν τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου αυτού και θα συμβάλλουν στην
ορθότερη απονομή δικαιοσύνης.
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4.4 Αναφέρατε το σημείο της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν
βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη.
Βελτιώνεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για την
εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών και διευκρινίζεται η διαδικασία συνεισφοράς του
Δημοσίου στους οφειλέτες που δεν δύνανται να καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό για
τη διάσωση της πρώτης κατοικίας τους, όπως αυτό ορίστηκε από τη δικαστική
απόφαση.
4.5 Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες.
Η διαδικασία συνεισφοράς του Δημοσίου στις καταβολές για τη διάσωση της πρώτης
κατοικίας εξειδικεύεται και αποσαφηνίζεται.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1 Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη , τη βελτίωση της ποιότητας
του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων.
Δεν υπάρχουν.
5.2 Αναφέρατε περιληπτικά το βασικό σημείο της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει).
Δεν υπάρχουν.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1 Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας
της Δημόσιας Διοίκησης.
Θετική επίδραση στην απονομή δικαιοσύνης θα έχουν οι ρυθμίσεις του ν. 3869/2010.
6.2 Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον
τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχει).
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση θα διευκολυνθεί η πρόσβαση στη Δικαιοσύνη των
παθόντων από παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού.
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο των διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση.
Δεν υπάρχει.
7.2 Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση.
Δεν υπάρχει.
7.3 Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και
τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Δεν υπάρχει.
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7.4 Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Δεν υπάρχει.
8. Αρμοδιότητα
8.1 Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας.
Α) Οικονομίας και Ανάπτυξης, Β) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Γ) Οικονομικών.
8.2 Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης
ρύθμισης.
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και Ειδική Γραμματεία
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
8.3 Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση.
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (για το πρώτο κεφάλαιο).
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και Γενική Γραμματεία Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή (για το δεύτερο κεφάλαιο).
Τράπεζα της Ελλάδος (για το τρίτο κεφάλαιο).
8.4 Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού
οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της
απόφασης Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη
σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη.
Δεν συστήνεται νέος φορέας κλπ.
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1 Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη
σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ν.Ε).
Τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της ΚΕ.Ν.Ε. και οι κανόνες καλής νομοθετικής
πρακτικής.
9.2 Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων
συναφών με την προτεινόμενη.
Τροποποιούνται διατάξεις του Ν. 3869/2010, του ν. 4469/2017 και του ν. 4354/2015.
9.3 Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην
έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει.
Δεν υπάρχουν.
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9.4 Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν
εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την
επιλογή αυτή.
Δεν υπάρχουν.
10 Διαφάνεια-Κοινωνική συμμετοχή
10.1 Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την
προτεινόμενη ρύθμιση.
Για το δεύτερο κεφάλαιο: Ενώσεις Καταναλωτών, εκπρόσωποι Δικηγορικών
Συλλόγων, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Συνήγορος Καταναλωτή.
10.2 Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης,
τους συμμετέχοντες σε αυτή, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη.
Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις το τελευταίο τρίμηνο του 2017 με πρωτοβουλία
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανπατυξης, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα της
εφαρμογής του ν. 3869/2010 και συζητήθηκαν οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης.
10.3
Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας
επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της.
Δεν υπάρχει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων λόγω αλλαγών χρήσεων γης –
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3325/2005 (Α΄ 68)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Με τις προτεινόμενες διατάξεις για την μετεγκατάσταση ρυθμίζονται θέματα που
προκύπτουν από τον καθορισμό χρήσεων γης ή τις μεταβολές σε ήδη καθορισμένες
χρήσεις και επιλύεται ένα σημαντικό πρόβλημα για τις λειτουργούσες
δραστηριότητες.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις
για την απλούστευση λειτουργίας των
μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του
Κεφαλαίου ΣΤ΄ του ν.4442/2016, καθώς πλέον προστίθενται στις ήδη ενταγμένες
δραστηριότητες και νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι
καταγράφονται στο Παράρτημα του νόμου. Με τις διατάξεις αυτές ενεργοποιείται η
ουσιαστική ρύθμιση της διάταξης περί απλοποίησης της διαδικασίας, με την
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υπαγωγή των δραστηριοτήτων αυτών σε καθεστώς γνωστοποίησης, ενώ ορίζεται ότι
πλέον δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά κατά την υποβολή της γνωστοποίησης,
αλλά αυτά θα τηρούνται στην εγκατάσταση, όπου η δραστηριότητα λειτουργεί.
Περαιτέρω, εισάγονται κριτήρια για τη διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες
ελεγκτικές αρχές και θεσπίζεται η βασική αρχή ότι ο έλεγχος θα γίνεται με βασικό
κριτήριο το βαθμό επικινδυνότητας. Για τις δραστηριότητες που εξαιρούνται από το
καθεστώς γνωστοποίησης, ορίζεται το καθεστώς της έγκρισης, ενώ συνολικά
επικαιροποιούνται οι διατάξεις περί κυρώσεων. Στην ίδια ακριβώς λογική της
απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών κινούνται και οι διατάξεις
(Περιβάλλον) με τις οποίες προστίθεται το Κεφάλαιο ΙΔ’ στο ν. 4442/2016.
Οι διατάξεις για την αναθεώρηση της κατάταξης σε βαθμούς όχλησης λαμβάνοντας
υπόψη την περιβαλλοντική κατάταξη και πολεοδομικές παραμέτρους αναμένεται να
συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω απλούστευση και αποσαφήνιση του πλαισίου
αδειοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Περαιτέρω με τις διατάξεις για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων ομοίως
διευρύνεται η υπαγωγή δραστηριοτήτων στο καθεστώς γνωστοποίησης, για λόγους
επιτάχυνσης και απλούστευσης των διαδικασιών. Εξαιρούνται και υπάγονται σε
καθεστώς έγκρισης δραστηριότητες λόγω του βαθμού επικινδυνότητας και όχλησης,
για λόγους ασφάλειας της υγείας των εργαζομένων, του περιβάλλοντος κτλ.
Ταυτόχρονα, προστατεύεται η επιχειρηματική δραστηριότητα από τις αλλαγές
χρήσεων γης του τόπου εγκατάστασης. Με τη ρύθμιση αυτή αφενός επιτυγχάνεται η
απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης, αφετέρου, τίθεται ένα σαφές χρονικό
πλαίσιο από το οποίο και μετά οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να πάψουν να
λειτουργούν.
1. Αναγκαιότητα - Συνέπειες στην Οικονομία
Οι ως άνω διατάξεις είναι απαραίτητες για την ελληνική οικονομία καθώς
απλοποιούν και επιταχύνουν τις διαδικασίες για την ίδρυση, επέκταση ή και τον
εκσυγχρονισμό δραστηριοτήτων κομβικών για την ανάπτυξη και την οικονομία,
τονώνουν την εμπιστοσύνη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας προς τη Διοίκηση, ενώ
ταυτόχρονα, με τη μείωση της γραφειοκρατίας, επιτρέπουν στη Διοίκηση να
ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στο έργο της.
2. Καταλληλότητα
Οι ανωτέρω ανάγκες αντιμετωπίζονται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο με τις σχετικές
νομοθετικές διατάξεις.
3. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
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Οι προτεινόμενες διατάξεις θα έχουν ευεργετική επίδραση στις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, της βιομηχανίας και των
περιβαλλοντικών υποδομών, καθώς θα κινούνται σε ένα εξορθολογισμένο διοικητικό
πλαίσιο και σε ένα περιβάλλον ασφαλές και για τις τοπικές κοινωνίες και για τους
εργαζομένους.
4. Συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον
Από τις ρυθμίσεις για την διαδικασία εγκατάστασης, τη λειτουργία των
δραστηριοτήτων, τη μετεγκατάσταση σε περίπτωση αλλαγής χρήσεων γης, την
αναθεώρηση της κατάταξης σε βαθμούς όχλησης προκύπτουν θετικές συνέπειες και
για την προστασία του περιβάλλοντος.
5. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και στην απονομή Δικαιοσύνης
Οι συνέπειες για τη Δημόσια Διοίκηση θα έχουν ευεργετική επίδραση αφού
εξορθολογίζεται, απλουστεύεται και επιταχύνεται το πλαίσιο λειτουργίας
δραστηριοτήτων, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και τον όγκο της διοικητικής ύλης.
Δεν προκύπτει ξεχωριστής σημασίας επίδραση στην απονομή δικαιοσύνης.
6. Αρμοδιότητα
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Συναρμόδια Υπουργεία: Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών.
7. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων
Κατά τη σύνταξη της παρούσας τροπολογίας τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) και οι κανόνες καλής
νομοθετικής πρακτικής.
8. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
Έλαβαν χώρα συνεργασίες κατά περίπτωση με εκπροσώπους των εμπλεκόμενων
φορέων.
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ΤΜΗΜΑ Ι’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄:
Ρυθμίσεις για τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαχείριση
ρευστότητας τόσο σε επίπεδο Κράτους όσο και σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, με
βασικό σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημοσιονομικής
διαχείρισης.
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται συνίσταται στο αυξημένο κόστος
χρηματοδότησης το οποίο προκύπτει ως αποτέλεσμα της ύπαρξης αδρανών
ταμειακών διαθεσίμων, η αποτελεσματικότερη χρήση των οποίων θα είχε πολλαπλά
οφέλη σε όρους δημοσιονομικής διαχείρισης.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Οι βασικοί επιδιωκόμενοι στόχοι είναι η αποτελεσματικότερη χρήση της διαθέσιμης
ρευστότητας σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, η δυνατότητα καλύτερων και πιο
αξιόπιστων προβλέψεων σχετικά με τις μελλοντικές ταμειακές ροές και ο
περιορισμός του κόστους χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου.
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει
άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε
τον λόγο της επιρροής
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2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του
ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή
και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου
προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και
αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει
να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και
περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά
την εφαρμογή της
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις
λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης
ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα
οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
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Ο κρατικός προϋπολογισμός αναμένεται να ωφεληθεί μέσω της μείωσης που θα
επιτευχθεί στο κόστος χρηματοδότησης ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των
διατάξεων του παρόντος.
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
εθνική οικονομία
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
Βασική προσδοκώμενη συνέπεια αποτελεί η βελτίωση της διαχείρισης ρευστότητας
και της δημοσιονομικής διαχείρισης εν γένει, με προφανές όφελος για το σύνολο της
κοινωνίας.
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική
ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν
από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν
για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν
βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας
της Δημόσιας Διοίκησης
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6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον
τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και
τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας
Υπουργείο Οικονομικών.
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης
ρύθμισης
Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης, Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής
Κυβέρνησης, Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Τράπεζα της Ελλάδος
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης, Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής
Κυβέρνησης, Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Τράπεζα της Ελλάδος
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού
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οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της
απόφασης Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη
σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη
σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων
συναφών με την προτεινόμενη
ν.4270/2014, ν.2469/1997, π.δ.142/2017
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην
έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν
εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την
επιλογή αυτή
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την
προτεινόμενη ρύθμιση
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης,
τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας
επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη
διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
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11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους
έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης».
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε
μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που
επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και
κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο
παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
«άλλη διάταξη» χωριστά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων, πιστώσεων
και άλλες διατάξεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντικαθίσταται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο
παροχής της κρατικής εγγύησης (ν.2322/1995) από ένα νέο, συνεκτικό, αυστηρότερο
και ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις και στις τρέχουσες ανάγκες πλαίσιο.
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Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Η αναμόρφωση για την αντικατάσταση του υφιστάμενου πλαισίου κατέστη αναγκαία
στο πλαίσιο της προσπάθειας για δημοσιονομική εξυγίανση, και προς διασφάλιση
της συμβατότητας του πλαισίου αυτού με το ενωσιακό δίκαιο, με έμφαση στην περί
απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων νομοθεσία.
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει
άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε
τον λόγο της επιρροής
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του
ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή
και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου
προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και
αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει
να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και
περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά
την εφαρμογή της
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση
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3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις
λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης
ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα
οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
εθνική οικονομία
H παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ανταποκρίνεται σε πραγματικές και
οικονομικές ανάγκες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την περιφερειακή συνοχή,
δίχως να επιβαρύνεται υπέρμετρα ο Κρατικός Προϋπολογισμός και κατά συνέπεια το
σύνολο των φορολογούμενων πολιτών. Προς το σκοπό αυτό θεωρείται αυτονόητη η
αναγκαιότητα περιορισμού των παρεχόμενων εγγυήσεων στις απολύτως αναγκαίες
περιπτώσεις, όπου το προσδοκώμενο κοινωνικό ή οικονομικό όφελος υπερτερεί σε
σχέση με την ενδεχόμενη δημοσιονομική επιβάρυνση.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική
ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν
από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
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4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν
για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν
βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας
της Δημόσιας Διοίκησης
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον
τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και
τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
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8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας
Υπουργείο Οικονομικών.
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης
ρύθμισης
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού
οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της
απόφασης Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη
σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη
σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων
συναφών με την προτεινόμενη
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην
έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν
εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την
επιλογή αυτή
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
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10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την
προτεινόμενη ρύθμιση
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης,
τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας
επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη
διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους
έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης».
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε
μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που
επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
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12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και
κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο
παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
«άλλη διάταξη» χωριστά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2960/2001
(ΚΑΠΝΙΚΑ)
Εισάγεται νέο άρθρο 119Β στον Νόμο 2960/2001 – Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας με
σκοπό την θέσπιση υποχρεωτικών πληρωμών προς το ελληνικό Δημόσιο
εξαρτώμενων από τις κατασχέσεις βιομηχανοποιημένων καπνών από τις
επιχειρήσεις
που
δραστηριοποιούνται
στην
εφοδιαστική
αλυσίδα
βιομηχανοποιημένων καπνών. Το νέο άρθρο 119 Β εισάγεται κατ’ ενάσκηση της
διακριτικής ευχέρειας που παρέχει στα συμβαλλόμενα κράτη το άρθρο 17 του
Πρωτοκόλλου για την Καταπολέμηση της Παράνομης Εμπορίας Προϊόντων Καπνού
και προκειμένου να ενισχυθεί το νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του
λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων στη χώρα μας που έχει προσλάβει μεγάλες
διαστάσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 119 Β οι επιχειρήσεις υποχρεούνται σε πληρωμές
αποζημιωτικής φύσης προς το ελληνικό Δημόσιο οφειλόμενες εξ αντικειμενικής
ευθύνης σε κάθε περίπτωση που κατάσχονται γνήσια βιομηχανοποιημένα καπνά
τους 50.000 τεμαχίων και άνω.
Στο άρθρο 119 Β προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις κοινοποιούν κατάλογο των
εμπορικών τους σημάτων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντός δύο
μηνών από την έναρξη της ισχύος του άρθρου και ότι η παραβίαση αυτής της
υποχρέωσης τιμωρείται με πρόστιμο.
Επίσης στο άρθρο 119 Β περιγράφεται γενικά η διαδικασία της δειγματοληψίας για
τα κατασχεμένα βιομηχανοποιημένα καπνά και παράλληλα παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την
έκδοση κανονιστικής πράξης που θα ορίζει τα ειδικότερα θέματα της δειγματοληψίας
και της χημικής εξέτασης.
Η πληρωμή θα επιβάλλεται με καταλογιστική πράξη που θα εκδίδει ο Προϊστάμενος
του Τελωνείου στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα της επιχείρησης.
Προβλέπονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση πληρωμής στις περιπτώσεις κλοπής

381

των βιομηχανοποιημένων καπνών ή διαφυγής τους από την επιχείρηση από λόγους
ανωτέρας βίας.
Τα ποσά των πληρωμών θα διατίθενται αποκλειστικά για την χρηματοδότηση των
προσπαθειών καταπολέμησης της λαθραίας διακίνησης καπνικών προϊόντων.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Η ιδιαίτερη έκταση που έχει προσλάβει το λαθρεμπόριο καπνικών τα τελευταία έτη
στη χώρα μας καθιστά επιτακτική την ανάγκη λήψης νομοθετικών μέτρων που
ιδρύουν κίνητρα συμμόρφωσης, όπως οι πληρωμές που εξαρτώνται από τις
κατασχέσεις βιομηχανοποιημένων καπνών, ώστε οι συμμετέχοντες στην
εφοδιαστική αλυσίδα καπνικών προϊόντων να επιδεικνύουν την απαιτούμενη
προσοχή στην εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς την διαχείριση της
εφοδιαστικής τους αλυσίδας.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Η θέσπιση του νέου άρθρου 119Β θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο συμμόρφωσης των
επιχειρήσεων καπνικών προϊόντων με τις υποχρεώσεις τους ως προς την ορθή
διαχείριση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει
άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε
τον λόγο της επιρροής.
Επηρεάζονται όλες οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα
καπνικών προϊόντων, πλην των καλλιεργητών καπνού οι οποίο εξαιρούνται από το
πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με το άρθρο 100Γ
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του
ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή
και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
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2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου
προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και
αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει
να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και
περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά
την εφαρμογή της
Το άρθρο θα συμπληρωθεί με την Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ της οποίας η
έκδοση εξουσιοδοτείται με την παρ. 8.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση
Οι αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες, τα αδειοδοτημένα επαγγελματικά
εργαστήρια παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, οι εισαγωγείς από τρίτες
χώρες και οι παραλήπτες βιομηχανοποιημένων καπνών από άλλα Κράτη Μέλη.
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις
λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης
ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
Οι επιχειρήσεις θα επιβαρυνθούν οπωσδήποτε με το οικονομικό βάρος των
πληρωμών εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου. Ωστόσο, το κόστος
υπερακοντίζεται από το όφελος για τις νόμιμες επιχειρήσεις από την καταπολέμηση
του λαθρεμπορίου καθώς και συνολικά για την εθνική οικονομία από την εξυγίανση
του κυκλώματος της αγοράς των καπνικών προϊόντων.
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα
οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
εθνική οικονομία
Η θέσπιση του άρθρου 119Β θα συμβάλλει καθοριστικά στην εξυγίανση της αγοράς
καπνικών προϊόντων και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.
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4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική
ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν
από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν
για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν
βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας
της Δημόσιας Διοίκησης
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον
τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και
τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Λαμβάνεται υπόψη το Πρωτόκολλο για την Εξάλειψη της παράνομης εμπορίας
προϊόντων καπνού που υπογράφηκε στις 12/11/2012 από τα συμβαλλόμενα κράτη
στη Σεούλ στις και ιδίως το άρθρο 17 περί πληρωμών εξαρτώμενων από τις
κατασχέσεις.
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7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας
Αρμόδιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων.
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης
ρύθμισης
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού
οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της
απόφασης Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη
σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη
σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων
συναφών με την προτεινόμενη
Συμπληρώνεται το άρθρο 119 του Ν. 2960/2001.
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην
έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
Ως αναλυτικά παρατίθενται στην ανωτέρω περιληπτική αναφορά στο περιεχόμενο
της κύριας αξιολογούμενης ρύθμισης.
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν
εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την
επιλογή αυτή
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
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10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την
προτεινόμενη ρύθμιση
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης,
τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας
επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη
διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους
έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης».
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε
μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που
επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και
κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο
παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
«άλλη διάταξη» χωριστά.
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Τροποποίηση των διατάξεων 19 και 39 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000)

Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Οι διατάξεις αποσκοπούν αφενός στην αντιμετώπιση περιπτώσεων υποτιμολογήσεων
μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κατά την έννοια των διατάξεων φορολογίας
εισοδήματος, οι οποίες μέχρι πρότινος επηρέαζαν και τα αποδιδόμενα ποσά ΦΠΑ, και
αφετέρου στην επίλυση προβλημάτων που είχαν προκύψει από την εφαρμογή των
διατάξεων για το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιείται το άρθρο 19 του Κώδικα ΦΠΑ και,
ενσωματώνοντας δυνατότητα της σχετικής κοινοτικής οδηγίας (2006/112/ΕΚ), προβλέπεται
πλέον ειδικός τρόπος υπολογισμού της φορολογητέας αξίας στις περιπτώσεις που
διενεργούνται πράξεις μεταξύ συγγενικών ή/και συνδεδεμένων προσώπων, όπως αυτά
ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπου ως φορολογητέα αξία στις
περιπτώσεις που η αντιπαροχή – τίμημα είναι κατώτερη από την κανονική αξία, θα πρέπει
εφεξής να λαμβάνεται η κανονική αξία. Επιπλέον, αντικαθίσταται το άρθρο 39 του Κώδικα
ΦΠΑ και δίνεται πλέον η δυνατότητα σε νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις να υπαχθούν στο
απαλλασσόμενο καθεστώς από την έναρξή τους, παύει να είναι υποχρεωτική η διετής
παραμονή στο καθεστώς των απαλλασσόμενων επιχειρήσεων και οι υποκείμενοι μπορούν
να μεταταχθούν στο κανονικό καθεστώς από το επόμενο έτος, ορίζεται, στο πρότυπο της
Οδηγίας ΦΠΑ, ότι στον προσδιορισμό της αξίας που λαμβάνεται υπόψη για το όριο των
απαλλασσόμενων επιχειρήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη οι μεταβιβάσεις παγίων και οι
απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και τέλος προβλέπεται πλέον ότι με
την υπέρβαση του ορίου των 10.000 ευρώ, ο υποκείμενος υποχρεούται άμεσα να επιβάλει
ΦΠΑ και να εφαρμόσει το κανονικό καθεστώς από την πρώτη πράξη παράδοσης αγαθών ή
υπηρεσιών με την οποία πραγματοποιείται η υπέρβαση του ορίου.
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει
συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
Οι διατάξεις συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου με σκοπό την άμεση
θέση τους σε ισχύ.
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11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης
διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους
πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Οι τροποποιήσεις που εισάγονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ διάταξη
συμβάλλουν στη φορολογική δικαιοσύνη και στην ορθή απόδοση του ΦΠΑ σε
συγκεκριμένες πράξεις (πράξεις μεταξύ συνδεδεμένων - συγγενών επιχειρήσεων)
ενισχύοντας το αίσθημα δικαίου στην κοινωνία και τους πολίτες και συντελώντας σε
υγιέστερες συνθήκες ανταγωνισμού. Περαιτέρω, οι τροποποιήσεις του άρθρου 39 του
Κώδικα ΦΠΑ διευκολύνονται οι επιχειρήσεις ως προς την υπαγωγή τους στο
απαλλασσόμενο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων αλλά και τη μετάταξή τους στο
κανονικό καθεστώς.
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε
«άλλης διάταξης».
Οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης,
τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη,
αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά
της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο παρόν τις
απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη»
χωριστά.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 10 ΚΑΙ 11 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας (ν. 4174/2013) για την παροχή εγγύησης για την έναρξη δραστηριότητας
επιχειρηματικού περιεχομένου.
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Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο
σχέδιο νόμου
Η κάλυψη νομοθετικών κενών, η εξειδίκευση του πεδίου εφαρμογής και ο
εξορθολογισμός των υφιστάμενων διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες η Φορολογική
Διοίκηση, για λόγους πρόληψης της φοροδιαφυγής, απαιτεί εγγύηση για την έναρξη
δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις καλύπτονται νομοθετικά κενά, όπως η
εφαρμογή των διατάξεων και για τα φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν σε έναρξη
δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου, επέρχεται εξορθολισμός του
υφιστάμενου σχετικού πλαίσιου ως προς το ύψος, το είδος των οφειλών και τις
περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται εγγύηση, καθώς και αναγκαίες νομοτεχνικές
βελτιώσεις. Τέλος, με τις νέες διατάξεις, απαίτηση εγγύησης προβλέπεται μόνον για
την έναρξη δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου και όχι για την
πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ως εκ τούτου η δήλωση για την
πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών δεν υποβάλλεται πλέον υποχρεωτικά
μόνον με δήλωση μεταβολών.
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους
οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
Προκειμένου να τεθεί άμεσα σε ισχύ.
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Η διάταξη αφορά σε φυσικά, νομικά πρόσωπα ή οντότητες που πρόκειται να
ασκήσουν δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου, όταν τα ίδια, στην
περίπτωση των φυσικών προσώπων, ή, στην περίπτωση νομικών προσώπων /
οντοτήτων, οι μέτοχοι, οι εταίροι τους ή τα μέλη του ΔΣ αυτών, συμμετείχαν με
συγκεκριμένες ιδιότητες ή ρόλο σε άλλα πρόσωπα τα οποία κατέστησαν αφερέγγυα
με μεγάλου ύψους ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ή που ο ΑΦΜ αυτών είχε
ανασταλεί ή πληρούσε τις προϋποθέσεις αναστολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
κείμενη νομοθεσία.
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης».
Οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
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12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε
μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που
επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ
και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε
στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε
μία «άλλη διάταξη» χωριστά.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Τροποποίηση Παραρτήματος ν. 4389/2016
(ΓΑΙΑΟΣΕ)
Αντικείμενο ρύθμισης: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι η εταιρεία με
την επωνυμία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. μεταβιβάζεται στην Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.
1. Γενική αξιολόγηση
1.1. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο
σχέδιο νόμου.
1.2. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο
πρόβλημα.
Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία για λόγους λειτουργικούς, προκειμένου να
επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου.
1.3. Αναφέρατε χωριστά κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους
έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.
1.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιφέρει συνέπειες στην οικονομία, την κοινωνία και
τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
1.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης».
Αρμόδιοι για την εφαρμογή της διάταξης θα είναι:
Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής – Μονάδα
Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
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Περιληπτική αναφορά στο περιεχόμενο της κύριας αξιολογούμενης ρύθμισης:
Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι η εταιρεία με την επωνυμία ΓΑΙΑΟΣΕ
Α.Ε. μεταβιβάζεται στην Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.
Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία για λόγους λειτουργικούς, προκειμένου να
επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει
άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε
τον λόγο της επιρροής
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του
ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή
και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου
προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και
αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει
να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και
περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά
την εφαρμογή της
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις
λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης
ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
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3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα
οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Από την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού.
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
εθνική οικονομία
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική
ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν
από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν
για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν
βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας
της Δημόσιας Διοίκησης
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον
τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
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7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και
τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, καθώς πρόκειται για ζήτημα που αφορά
στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης
ρύθμισης
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού
οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της
απόφασης Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη
σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη.
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη
σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων
συναφών με την προτεινόμενη
Τροποποιείται το Παράρτημα Στ΄ του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94), ως αυτός τροποποιηθείς
ισχύει.
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην
έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν
εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την
επιλογή αυτή
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
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10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την
προτεινόμενη ρύθμιση
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης,
τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας
επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη
διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Τροποποίηση ν. 4172/2013 και 3864/2010
(ΤΧΣ)
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι οι κοινές μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες σε
πιστωτικά ιδρύματα που αποκτώνται από την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής
από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27Α του ν.
4172/2013 (Α’ 167), μεταβιβάζονται κατά κυριότητα αυτοδικαίως και χωρίς
αντάλλαγμα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Με το άρθρο αυτό επίσης τροποποιείται ο ν. 3864/2010 (Α΄ 119), προκειμένου
αφενός να εναρμονισθεί με την παρ. 6 του άρθρου 27 Α του ν. 4172/2013, όπως
τροποποιείται με το προηγούμενο άρθρο και να ρυθμισθούν ειδικότερα σχετικά
θέματα, αφετέρου να παραταθεί η διάρκεια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας έως την 31 Δεκεμβρίου 2022.
1. Αναγκαιότητα - Καταλληλότητα
Οι προτεινόμενες διατάξεις αποσκοπούν στην ενιαία διαχείριση των μετοχών του
Ελληνικού Δημοσίου στα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και στην παροχή επαρκούς
χρόνου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την εκπλήρωση του
σκοπού του.
2. Συνέπειες στην Οικονομία και στην κοινωνία.
Η ενιαία διαχείριση των μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου στα πιστωτικά ιδρύματα
από το εξειδικευμένο προς τούτο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο
ακολουθεί κανόνες χρηστής διαχείρισης και επιδιώκει την εξυπηρέτηση του
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δημοσίου συμφέροντος, έχει θετική επίδραση στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα
αλλά και στα δημόσια έσοδα, καθώς οποιοδήποτε έσοδο προκύπτει και συνδέεται
με τις μετοχές ή μερίδες που προβλέπονται στις προτεινόμενες διατάξεις,
μεταφέρεται στο Ελληνικό Δημόσιο κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργού
Οικονομικών.
3. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
4. Αρμοδιότητα
Υπουργείο Οικονομικών.
5. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Κατά τη σύνταξη της παρούσης ρυθμίσεως τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) και οι κανόνες καλής
νομοθετικής πρακτικής.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΟΣΗΜΑΤΟΣ (ν. 4172/2013 Α’ 167)
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο
σχέδιο νόμου
Με τις προτεινόμενες διατάξεις γίνονται αναγκαίες τροποποιήσεις, νομοτεχνικές
αποσαφηνίσεις
και
διορθώσεις
στα
άρθρα
Α
4,15,21,23,24,27,32,39,42,43 ,47,60,63,64,65,67,68,69 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος ν. 4172/2013 (Α΄ 167), ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης της λειτουργίας
και εφαρμογής των διατάξεών του από την έναρξη ισχύος του έως σήμερα.

11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
Οι προτεινόμενες διατάξεις είναι αναγκαίες για την βελτίωση του ισχύοντος Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος
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11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους
οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
Οι διατάξεις συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου με σκοπό την
άμεση θέση της σε ισχύ.
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης».
Α.Α.Δ.Ε.
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε
μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που
επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ
και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε
στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε
μία «άλλη διάταξη» χωριστά.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛ:
ΕΜΑIL:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ 71Δ ΚΑΙ 71Ε ΣΤΟ ν. 4172/2013
Κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο
σχέδιο νόμου.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις γίνονται αναγκαίες προσθήκες στον Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος ν. 4172/2013 (Α΄ 167), προκειμένου για τη θέσπιση
οικονομικών κινήτρων για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
Οι προτεινόμενες διατάξεις είναι αναγκαίες για την εισαγωγή φορολογικών κινήτρων
προκειμένου για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης και την καταπολέμηση της
ανεργίας.
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους
οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου

11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Τα τελευταία δύο χρόνια τα θετικά δείγματα της οικονομίας και της αγοράς εργασίας
ενισχύονται με στόχο την επιστροφή στην κανονικότητα, με την παραδοχή πως για
να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη προς όφελος και των επιχειρήσεων, αυτή θα πρέπει
να συνοδεύεται με την αποκατάσταση της εργασιακής ασφάλειας, της φορολογικής
ανταποδοτικότητας και της ενίσχυσης των υγειών επιχειρήσεων.
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης».
Α.Α.Δ.Ε., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε
μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που
επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ
και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε
στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε
μία «άλλη διάταξη» χωριστά.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΠΔ 315/1999
Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει
άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε
τον λόγο της επιρροής
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του
ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή
και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
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2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου
προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και
αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει
να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και
περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά
την εφαρμογή της
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις
λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης
ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα
οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
εθνική οικονομία
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
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4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική
ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν
από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν
για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν
βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας
της Δημόσιας Διοίκησης
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον
τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και
τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

400

7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης
ρύθμισης
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού
οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της
απόφασης Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη
σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη
σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων
συναφών με την προτεινόμενη
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην
έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν
εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την
επιλογή αυτή
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
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10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την
προτεινόμενη ρύθμιση
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης,
τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας
επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη
διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Η διάταξη αποσαφηνίζει ότι το π.δ. 315/1999 (Α` 302) «Περί του ορισμού του
περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού
Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α` Βαθμού)» παραμένει εν ισχύ έως την
εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος το οποίο προβλέπεται από την
παράγραφο 2 του άρθρου 156 του ν.4270/2014 (Α΄143), με το οποίο καθορίζεται
ενιαίο λογιστικό σχέδιο για το σύνολο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους
έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης».
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
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12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε
μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που
επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και
κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο
παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
«άλλη διάταξη» χωριστά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΔΣ 2019-2022

Περιληπτική αναφορά στο περιεχόμενο της κύριας ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ρύθμισης:
- Εξέλιξη μακροοικονομικών μεγεθών και δημοσιονομικών μεγεθών για
την περίοδο 2019-2022
- Δημοσιονομικές παρεμβάσεις για την ίδια περίοδο
1. Αναγκαιότητα
Στο ΜΠΔΣ 2019-2022 περιλαμβάνονται απολογιστικά στοιχεία για τα δημοσιονομικά
μεγέθη της Γενικής Κυβέρνησης των ετών 2016-2017, βάσει των πρόσφατων
ανακοινώσεων της Eurostat για τα στοιχεία όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και οι εκτιμήσεις του τρέχοντος έτους και οι προβλέψεις για την
περίοδο 2019-2022.
Βασική επιδίωξη του ΜΠΔΣ 2019-2022 είναι η διαμόρφωση πολιτικών που θα
συνδυάζουν, με συνέπεια και συνέχεια, την αναγκαία δημοσιονομική ισορροπία με
την κοινωνικά δίκαιη κατανομή των βαρών της οικονομικής προσαρμογής σήμερα,
αλλά και την ορθολογική απόδοση του μερίσματος της οικονομικής ανάκαμψης τα
επόμενα χρόνια.
Στο ΜΠΔΣ ενσωματώνονται οι θετικές δημοσιονομικές επιδόσεις που
επιβεβαιώθηκαν με την υπέρβαση των στόχων τα 2 τελευταία έτη, οι μεταβολές των
μακροοικονομικών μεγεθών της Ελληνικής οικονομίας και οι επικαιροποιημένες
ποσοτικές εκτιμήσεις των διαρθρωτικών παρεμβάσεων που είχαν ήδη ενσωματωθεί
στο προηγούμενο ΜΠΔΣ.

403

Στο πλαίσιο αυτό, το ΜΠΔΣ 2019-2022 περιλαμβάνει:
•
τις νέες μακροοικονομικές προβλέψεις για την εξέλιξη βασικών μεγεθών της
Ελληνικής οικονομίας (μεταβολή του ΑΕΠ, ανεργία, πληθωρισμός, τελική εγχώρια
ζήτηση κ.λπ.),
•
την επανεκτίμηση των αποδόσεων των παρεμβάσεων που είχαν περιληφθεί
στο προηγούμενο ΜΠΔΣ βάσει των νεότερων στοιχείων που προέκυψαν από την
πορεία υλοποίησής τους και
•
το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και
αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.

Εξέλιξη χρέους Γενικής Κυβέρνησης
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
2016
ΔΥΕ

2017
ΔΥΕ

2018
2019
2020
2021
2022
Εκτίμηση Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης

315.009

317.407

335.000

323.300

318.300

313.300

318.700

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης ως % ΑΕΠ

180,8%

178,6%

183,1%

170,4%

161,4%

153,1%

150,3%

ΑΕΠ

174.199

177.735

182.959

189.743

197.218

204.572

212.002

Ενοποιημένο αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (ποσά σε εκατ.ευρώ)
ΔΥΕ
Απρ.2018
2016

ΔΥΕ
Απρ.2018
2017

ΜΠΔΣ

ΜΠΔΣ

ΜΠΔΣ

ΜΠΔΣ

ΜΠΔΣ

2018

2019

2020

2021

2022

Σύνολο εσόδων Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA

86.841

85.695

87.263

86.580

87.858

89.677

91.707

Σύνολο εσόδων Γ.Κ. κατά ESA (προ τεκμαρτών)

80.309

79.539

81.719

82.400

83.976

85.710

87.761

Σύνολο εσόδων βάσει της ΣΧΔ

86.949

86.065

86.861

86.166

87.487

89.412

91.632

Σύνολο δαπανών Γ.Κ. κατά ESA

85.747

84.240

86.602

85.086

85.830

86.877

87.559

Σύνολο δαπανών Γ.Κ. κατά ESA (προ τεκμαρτών)

79.215

78.084

81.058

80.906

81.948

82.910

83.612

Σύνολο δαπανών βάσει της ΣΧΔ

85.737

84.160

86.559

84.952

85.697

86.844

87.526

Δημοσιονομικό αποτέλεσμα Γ.Κ. κατά ESA

1.094

1.455

661

1.494

2.028

2.800

4.148

Πρωτογενές αποτέλεσμα βάσει της ΣΧΔ

6.826

7.531

6.510

7.509

8.182

9.266

11.002

% επί του ΑΕΠ
ΑΕΠ

3,9%

4,2%

3,6%

4,0%

4,1%

4,5%

5,2%

174.199

177.735

182.959

189.743

197.218

204.572

212.002

2. Καταλληλότητα
Ο πολυετής προγραμματισμός αποτελεί βασικό στοιχείο των δημοσιονομικών
κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στηρίζεται στη θεωρία της μεγιστοποίησης της
κοινωνικής ευημερίας μέσα από τις μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές παρεμβάσεις,
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ειδικά στην κατανομή και διαχείριση των δαπανών έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η
ελαχιστοποίηση του κόστους και μεγιστοποίηση του οφέλους.

3. Συνέπειες στην οικονομία
Η χώρα και στα δύο έτη πέτυχε δημοσιονομικά πλεονάσματα της τάξης του 0,6% του
ΑΕΠ το 2016 και 0,8% του ΑΕΠ το 2017, για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες.
Το πρωτογενές κατά πρόγραμμα αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης
διαμορφώθηκε το 2017 σε 4,24% του ΑΕΠ έναντι στόχου 1,75% του ΑΕΠ και
εκτίμησης 2,44% του ΑΕΠ στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2018.
Σε ό,τι αφορά τους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων για την περίοδο 20182022, αυτοί προβλέπεται ότι θα επιτευχθούν. Παράλληλα, από το έτος 2019 και μετά,
θα υπάρξει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, τον οποίο η Κυβέρνηση προτίθεται να
αξιοποιήσει, ώστε, σε κάθε περίπτωση, το πρωτογενές αποτέλεσμα της περιόδου
2019-2022 να μην υπερβεί το 3,5% του ΑΕΠ.
Στην περίοδο του ΜΠΔΣ 2019-22, η ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω
μετά το 2018, κυμαινόμενη σταθερά πάνω από το 2% σε ετήσια βάση έως και το 2021,
και στο 2,1% κατά μέσο όρο στο σύνολο της περιόδου 2018-2022.
Η ανάπτυξη εκτιμάται ότι μεσοπρόθεσμα θα προέλθει από τις συνιστώσες της τελικής
εγχώριας ζήτησης, με κύρια επίδραση αυτή της διατηρήσιμης, εύρωστης αύξησης
των επενδύσεων. Η συνεισφορά των επενδύσεων στην πραγματική ανάπτυξη
εκτιμάται ότι θα κορυφωθεί στις 1,6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2019, με το
μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των επενδύσεων στο 9,2% μεταξύ 2018 και 2022.
Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να διπλασιάσει τη συνεισφορά της στην αύξηση
του πραγματικού ΑΕΠ το 2019, και να τη διατηρήσει περίπου στο 0,8% του ΑΕΠ στην
υπόλοιπη μεσοπρόθεσμη περίοδο.

4. Συνέπειες στην κοινωνία και τους πολίτες
Η εδραίωση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας και η ανάκαμψη της οικονομικής
δραστηριότητας θα επιτρέψουν μεσοπρόθεσμα τη σταδιακή και ασφαλή μείωση των
συντελεστών φορολογίας και θα αποκαταστήσουν τις προϋποθέσεις για τη στήριξη
της εργασίας, των επενδύσεων και της παραγωγής.
Ο προαναφερόμενος δημοσιονομικός χώρος από το 2019 και μετά θα
χρησιμοποιηθεί για την υιοθέτηση μόνιμων μειώσεων φόρων, που θα συμβάλλουν
στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και της
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ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, καθώς και για τη στοχευμένη ενίσχυση των
πρωτογενών δαπανών, με στόχους τη διατηρήσιμη μείωση της ανεργίας, την
καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.
Ειδικότερα:
1. Το έτος 2019 δημοσιονομικός χώρος 700 εκατ. ευρώ θα διατεθεί
αποκλειστικά σε παρεμβάσεις μείωσης των φορολογικών βαρών.
2. Ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος του 2020 θα διατεθεί κατά 75% σε νέες
φορολογικές ελαφρύνσεις και κατά 25% σε κοινωνικές δαπάνες, ενώ αυτός
των ετών 2021-2022 θα διατεθεί ισόποσα μεταξύ φορολογικών ελαφρύνσεων
και κοινωνικών δαπανών.
Η διάθεση του δημοσιονομικού χώρου απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα:
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
εκατ. €
2019
2020
Μείωση φορολογικών βαρών
700
700
435

Αύξηση κοινωνικών δαπανών

Συνολικός δημοσιονομικός χώρος

700

2021
700
435
412,5

2022
700
435
412,5
738,5

145

145
412,5

145
412,5
738,5

1.280

2.105

3.582

5. Νομιμότητα
Η κατάθεση του ΜΠΔΣ αποτελεί υποχρέωση της κυβέρνησης, σύμφωνα με το
ν.4270/2014.
6. Αρμοδιότητα
Το ΜΠΔΣ καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών και αφορά την οικονομική
δραστηριότητα όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

ΤΜΗΜΑ ΙΑ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 15 ΚΑΙ 19 Ν. 4440/2016
(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ)
Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται στον Υπουργό των Οικονομικών για λόγους
απλοποίησης και ταχύτερης ολοκλήρωσης των διαδικασιών στο πλαίσιο της
κινητικότητας ευελιξία στον τρόπο κάλυψης των δαπανών μισθοδοσίας των
υπαλλήλων που μετατάσσονται ή αποσπώνται από φορείς εντός Γενικής
Κυβέρνησης, η μισθοδοσία των οποίων είτε βαρύνει άμεσα τους φορείς του τακτικού
προϋπολογισμού είτε τους προϋπολογισμούς των λοιπών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης.
Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Για τη διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων προς ολοκλήρωση των μετατάξεων και
αποσπάσεων προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο της
κινητικότητας έχει προβλεφθεί μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία μεταφοράς
πιστώσεων από φορέα σε φορέα που αρκετές φορές έχει ως αποτέλεσμα να
εμφανίζονται μεγάλες καθυστερήσεις και να περιορίζεται η δυνατότητα
αντιμετώπισης άμεσων αναγκών.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, χωρίς να θίγεται ή να αλλάζει το ισχύον πλαίσιο,
δίνεται στον Υπουργό των Οικονομικών η δυνατότητα γρήγορης διάθεσης πιστώσεων
για ολοκλήρωση μετατάξεων ή αποσπάσεων προσωπικού.
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει
άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε
τον λόγο της επιρροής
Το προσωπικό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
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6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας
της Δημόσιας Διοίκησης
Γρήγορη υλοποίηση αποφάσεων της Διοίκησης για την κινητικότητα του προσωπικού
της
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον
τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης
ρύθμισης
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού
οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της
απόφασης Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη
σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη
Ρυθμίσεις για την Αξιολόγηση
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο
σχέδιο νόμου.
Με την προτεινόμενη διάταξη επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις που
αφορούν: α) τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων λαμβάνοντας υπόψη τις
νέες διαδικασίες αξιολόγησης προσωπικού και β) την ιδιότητα αναπληρωτή
μέλους του συλλογικού οργάνου των ΣΕΠ.
Ειδικότερα:
Α ) με το άρθρο 9 του ν.4533/2018 αλλά και με την αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/
οικ.18485/22-05-2018 (Β’ 1882) υπουργική απόφαση, άλλαξε ο τρόπος
σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την αξιολόγηση των
Δημοσίων Υπαλλήλων να παραταθούν. Δεδομένου όμως ότι η διαδικασία
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αξιολόγησης για το έτος 2017 δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, με τις
προτεινόμενες διατάξεις επανοριοθετείται ο χρόνος συνδρομής της
προϋπόθεσης υποχρεωτικής αξιολόγησης από τους αξιολογητές (παρ. 4
αρθρο 24Α του ν.4369/2016), το αργότερο έως τη συνεδρίαση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου επιλογής κατά την οποία εξετάζεται το παραδεκτό των
αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ευθύνης.
Β) καθορίζεται η ιδιότητα του αναπληρωτή του τακτικού μέλους που
προβλέπεται να μετέχει στη συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής
Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.).
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο
πρόβλημα.
Οι λόγοι για τους οποίους κρίνονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις «αναγκαίες
και κατάλληλες» είναι ότι:
α) με την επανοριοθέτηση του χρόνου συνδρομής της προϋπόθεσης της παρ.
4 του αρ.24Α του Ν. 4369/2016 αποφεύγεται ο αποκλεισμός υποψηφίων για
θέση ευθύνης για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα τους, και
β) με τον καθορισμό της ιδιότητας του αναπληρωτή του τακτικού μέλους
εξορθολογίζεται η συγκρότηση του Σ.Ε.Π. και έτσι διευκολύνεται η εύρυθμη
λειτουργία του οργάνου.
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μιας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Η αξιολογούμενη ρύθμιση δεν έχει συνέπειες αναφορικά με τη βιώσιμη
ανάπτυξη και το φυσικό ή πολιτιστικό περιβάλλον.
Επίσης, δεν προκαλείται επιβάρυνση επί του Κρατικού Προϋπολογισμού και
του Προϋπολογισμού λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Ν.Π.Δ.Δ.,
Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού κ.λ.π.).

11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης».
Για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων αρμόδιες υπηρεσίες είναι όλοι
εμπλεκόμενοι φορείς

